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ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
(e – LAAS) 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน          จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

เรื่อง  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
....................................... 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งสง ในคราวการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 / 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 และนายอ าเภอนาบอนได้อนุมัติเมื่อวันที่  31 ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
  เพ่ือให้การจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 

(นายวิธี  สุภาพ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

……………………………. 
 

ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

  บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ        
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ในโอกาสนี้                  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  จึงชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ  พ .ศ. 2562    
ดังต่อไปนี้ 

1.   สถานะการคลัง 
  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมี
สถานการณ์เงิน  ดังนี้ 
1.1.1   เงินฝากธนาคาร จ านวน  34,899,011.40  บาท 
1.1.2   เงินสะสม จ านวน 14,441,543.79 บาท 
1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 17,281,924.91 บาท 
1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 19 โครงการ รวม 4,316,419 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ รวม 758,500 บาท 

      1.2  เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท       

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่  28 กันยายน 2561 
(1)   รายรับจริงท้ังสิ้น                       จ านวน  51,089,504.32   บาท ประกอบด้วย 
1.1 หมวดภาษีอากร จ านวน       321,368.09 บาท 
1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต            จ านวน       480,518.70 บาท 
1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน       211,575.48 บาท 
1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน         62,910.00 บาท 
1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน           1,800.00 บาท 
1.6 หมวดรายได้จากทุน  จ านวน                    0 บาท 
1.7 หมวดภาษีจัดสรร จ านวน   23,424,908.05 บาท 
1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน   26,586,424.00 บาท 
(2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  0  บาท 
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(3) รายจ่ายจริง            จ านวน  50,000,899.02 บาท  ประกอบด้วย 
3.1 งบกลาง จ านวน    12,949,570.00 บาท 
3.2 งบบุคลากร  จ านวน    12,520,849.28 บาท 
3.3 งบด าเนินการ  จ านวน     6,931,143.27 บาท 
3.4 งบลงทุน  จ านวน     8,281,734.00 บาท 
3.5 งบรายจ่ายอื่น  จ านวน                    0 บาท 
3.6 งบเงินอุดหนุน  จ านวน     3,054,239.91 บาท 
(4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน                   0 บาท 
(5)   มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่        จ านวน   6,263,362.56 บาท 
(6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน                 0       บาท 
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ส่วนที่ 1 

 
 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(e – LAAS) 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2.1 รายรับ  
 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี   2562 

2.1.1  รายได้จัดเก็บ 
หมวดภาษีอากร  353,377.61 308,000.00 330,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  
และใบอนุญาต 

396,371.20 313,830.00 393,400.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 273,853.55 260,000.00 210,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย์ 

72,296.00 110,000.00 72,000.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,200.00 32,000.00 2,500.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,128,098.36 1,023,830.00 1,007,900.00 
2.1.2  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร 20,265,921.56 20,289,340.00 20,168,600.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,265,921.56 20,289,340.00 20,168,600.00 

2.1.3  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 25,500,669.00 27,250,000.00 29,231,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่ 
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,500,669.00 27,250,000.00 29,231,000.00 

รวม 46,894,688.92 48,563,170.00 50,407,500.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
2.2  รายจ่าย 

 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 12,450,250.00 14,129,033.00 15,928,867.00 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

12,746,926.55 13,469,220.00 13,579,560.00 

งบด าเนินการ (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

7,226,220.98 9,188,224.00 11,049,312.00 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

5,940,220.00 8,656,980.00 6,131,300.00 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 2,579,569.00 3,094,713.00 3,693,461.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 40,968,168.53 48,563,170.00 50,407,500.00 
รวม 40,968,168.53 48,563,170.00 50,407,500.00 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2562  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
- แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,483,550.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 208,400.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 10,892,352.00 
- แผนงานสาธารณสุข 423,000.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 7,632,121.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 365,650.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 690,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 110,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 2,673,560.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 15,928,867.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 50,407,500.00 
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ส่วนที่ 2 

 
ข้อบัญญัต ิ

 
เรื่อง 

 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 
(e – LAAS) 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

งาน 
 
 
     งบ 

งานบริหารทั่วไป 
งานวางแผน

สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหารงาน
คลัง รวม 

00111 00112 00113 
งบบุคลากร 6,018,600.00 0 1,807,320.00 7,825,920.00 
     เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,657,520.00 0 0 2,657,520.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 3,361,080.00 0 1,807,320.00 5,168,400.00 
งบด าเนินการ 2,594,920.00 20,000.00 677,710.00 3,292,630.00 
     ค่าตอบแทน 422,120.00 0 229,410.00 651,530.00 
     ค่าใช้สอย 1,223,800.00 20,000.00 330,000.00 1,573,800.00 
     ค่าวัสด ุ 565,000.00 0 118,300.00 683,300.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 384,000.00 0 0 384,000.00 
งบลงทุน 270,000.00 0 30,000.00 300,000.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 270,000.00 0 30,000.00 300,000.00 
งบรายจ่ายอ่ืน  25,000.00 0 0 25,000.00 
     รายจ่ายอื่น 25,000.00 0 0 25,000.00 
งบเงินอุดหนุน 40,000.00 0 0 40,000.00 
     งบเงินอุดหนุน 40,000.00 0 0 40,000.00 

รวม 8,948,520.00 20,000.00 2,515,030.00 11,483,550.00 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งาน 
 
     งบ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
รวม 00123 

งบด าเนินการ 208,400.00 208,400.00 
     ค่าใช้สอย 208,400.00 208,400.00 

รวม 208,400.00 208,400.00 
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แผนงานการศึกษา 
 

งาน 
 
   งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา รวม 

00211 00212 
งบบุคลากร 4,052,520.00 0 4,052,520.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 4,052,520.00 0 4,052,520.00 
งบด าเนินการ 604,870.00 3,348,062.00 3,952,932.00 
     ค่าตอบแทน 419,870.00 0 419,870.00 
     ค่าใช้สอย 185,000.00 1,700,130.00 1,885,130.00 
     ค่าวัสด ุ 0 1,647,932.00 1,647,932.00 
งบลงทุน 314,900.00 0 314,900.00 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 314,900.00 0 314,900.00 
งบเงินอุดหนุน 0 2,572,000.00 2,572,000.00 
     เงินอุดหนุน 0 2,572,000.00 2,572,000.00 

รวม 4,972,290.00 5,920,062.00 10,892,352.00 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 
 
        งบ 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น รวม 

00223 
งบด าเนินการ 223,000.00 223,000.00 
     ค่าใช้สอย 73,000.00 73,000.00 
     ค่าวัสด ุ 150,000.00 150,000.00 
งบเงินอุดหนุน 200,000.00 200,000.00 
     เงินอุดหนุน 200,000.00 200,000.00 

รวม 423,000.00 423,000.00 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งาน 
 
        งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 
รวม 

00241 00242 
งบบุคลากร 1,222,860.00 0 1,222,860.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 1,222,860.00 0 1,222,860.00 
งบด าเนินการ 366,700.00 250,000.00 616,700.00 
     ค่าตอบแทน 233,700.00 0 233,700.00 
     ค่าใช้สอย 80,000.00 30,000.00 110,000.00 
     ค่าวัสด ุ 53,000.00 220,000.00 273,000.00 
งบลงทุน 20,000.00 5,031,100.00 5,051,100.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 20,000.00 100,000.00 120,000.00 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,931,100.00 4,931,100.00 
งบเงินอุดหนุน 0 741,461.00 741,461.00 
     เงินอุดหนุน 0 741,461.00 741,461.00 

รวม 1,609,560.00 6,022,561.00 7,632,121.00 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 

งาน 
 
         งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน รวม 
00252 

งบด าเนินการ 365,000.00 365,000.00 
     ค่าใช้สอย 365,000.00 365,000.00 

รวม 365,000.00 365,000.00 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน 
 
         งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมและท้องถิ่น รวม 

00262 00263 
งบด าเนินการ 300,000.00 250,000.00 550,000.00 
     ค่าใช้สอย 300,000.00 250,000.00 550,000.00 
งบเงินอุดหนุน 0 140,000.00 140,000.00 
     เงินอุดหนุน 0 140,000.00 140,000.00 

รวม 300,000.00 390,000.00 690,000.00 
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แผนงานการเกษตร 
 

งาน 
 
         งบ 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ า
และป่าไม้ รวม 

00321 00322 
งบด าเนินการ 60,000.00 50,000.00 110,000.00 
     ค่าใช้สอย 10,000.00 50,000.00 60,000.00 
     ค่าวัสด ุ 50,000.00 0 50,000.00 

รวม 60,000.00 50,000.00 110,000.00 
 
 
 
แผนงานการพาณิชย์ 
 

งาน 
       งบ 

งานกิจการประปา 
รวม 

00332 
งบบุคลากร 478,260.00 478,260.00 
     เงินเดือน (ฝุายประจ า) 478,260.00 478,260.00 
งบด าเนินการ 1,730,000.00 1,730,000.00 
     ค่าใช้สอย 30,000.00 30,000.00 
     ค่าวัสด ุ 100,000.00 100,000.00 
     ค่าสาธารณูปโภค 1,600,000.00 1,600,000.00 
งบลงทุน 465,300.00 465,300.00 
     ค่าครุภัณฑ์ 165,300.00 165,300.00 
     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 300,000.00 300,000.00 

รวม 2,673,560.00 2,673,560.00 
 
แผนงานงบกลาง 
 

งาน 
        งบ 

งานงบกลาง 
รวม 

00411 
งบกลาง 15,928,867.00 15,928,867.00 
     งบกลาง 15,928,867.00 15,928,867.00 

รวม 15,928,867.00 15,928,867.00 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอ านาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
และโดยอนุมัตขิองนายอ าเภอนาบอน   
 ข้อ 1.  ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อ 2.  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น    
50,407,000.00 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 50,407,000.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้ 
 

ด้าน/แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป  

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,483,550.00 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 208,400.00 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา 10,892,352.00 
- แผนงานสาธารณสุข 423,000.00 
- แผนงานเคหะและชุมชน 7,632,121.00 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 365,650.00 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 690,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ  
   - แผนงานการเกษตร 110,000.00 
   - แผนงานการพาณิชย์ 2,673,560.00 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน  
   - แผนงานงบกลาง 15,928,867.00 

รวม 50,407,500.00 
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ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ 

อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่ 1  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
      (ลงนาม)................................................ 
            (นายวิธี  สุภาพ) 
          ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
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ประจ าปีงบประมาณ 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

1. รายได้จัดเก็บเอง       
หมวดภาษีอากร       
     ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน 200,606.75 197,937.71 223,741.11 201,000.00 8.96 219,000.00 
     ประเภทภาษีบ ารุงท้องที่ 87,903.83 96,860.00 86,192.50 88,000.00 -2.27 86,000.00 
     ประเภทภาษีปูาย                                                    16,472.00 21,592.40 43,444.00 19,000.00 31.58 25,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 304,982.58 316,390.11 353,377.61 308,000.00  330,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และใบอนุญาต         
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน    1,750.00 1,790.00 1,310.00 1,750.00 25.71 1,300.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,980.30 4,621.90 3,140.20 2,000.00 50.00 3,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 179,360.00 226,150.00 278,070.00 200,000.00 35.00 270,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 1,580.00 1,620.00 1,740.00 1,580.00 -36.71 1,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 4,321.00 3,580.00 3,890.00 3,500.00 60.00 5,600.00 
     ประเภทค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   12,400.00 5,500.00 0 5,000.00 -50.00 2,500.00 
     ประเภทค่าปรับการผิดสัญญา   318,130.00 102,556.97 108,221.00 100,000.00 10.00 110,000.00 
             รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   214,538.72 345,818.87 396,371.20 313,830.00  393,400.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน              
     ประเภทดอกเบี้ย 199,678.48 268,694.72 273,853.55 260,000.00 -19.23 210,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน        199,678.48 268,694.72 273,853.55 260,000.00  210,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                               
     ประเภทรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 42,312.00 42,146.00 72,296.00 110,000.00 -34.55 72,000.00 

     รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                         42,312.00 42,146.00 72,296.00 110,000.00  72,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
     ประเภทค่าขายแบบแปลน                                                           161,500.00 50,000.00 31,200.00 30,000.00 -95.00 1,500.00 
     ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                        2,000.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00 -50.00 1,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 163,500.00 51,500.00 32,200.00 32,000.00  2,500.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

2.  ภาษีจัดสรร       
หมวดภาษีจัดสรร       
     ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0 0 0 0 100.00 200,000.00 
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,666,906.12 9,820,153.40 9,020,534.99 9,800,000.00 -8.16 9,000,000.00 
     ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรเงินรายได้ 3,407,823.04 3,360,566.27 3,315,812.71 3,400,000.00 -2.94 3,300,000.00 
     ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ 178,110.64 131,267.71 116,133.51 150,000.00 -26.67 110,000.00 
     ประเภทภาษีสุรา                                                                   1,739,265.84 1,716,910.61 1,747,358.93 1,739,300.00 0.04 1,740,000.00 
     ประเภทภาษีสรรพสามิต                                                       2,997,970.82 3,694,476.01 4,211,259.22 3,600,000.00 16.67 4,200,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยปุาไม้ 

28,097.00 26,602.00 111,147.00 28,000.00 0.00 28,000.00 

     ประเภทค่าภาคหลวงแร่                                                           168,300.14 30,972.97 166,691.29 100,000.00 30.00 130,000.00 
     ประเภทค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               85,785.04 190,792.01 54,429.51 120,000.00 -54.17 55,000.00 
     ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               

1,340,509.00 1,044,944.00 1,517,316.00 1,350,000.00 3.70 1,400,000.00 

     ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 510.00 3,060.00 3,570.00 2,040.00 76.47 3,600.00 
     ประเภทภาษีจัดสรรอื่นๆ 0 0 1,668.40 0 100.00 2,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,613,277.64 20,019,744.98 20,265,921.56 20,289,340.00  20,168,600.00 
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รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

3.  เงินอุดหนุนทั่วไป       
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                              
     ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

12,478,597.00 10,868,118.00 25,500,669.00 27,250,000.00 7.27 29,231,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        12,478,597.00 10,868,118.00 25,500,669.00 27,250,000.00  29,231,000.00 
รวมทุกหมวด 31,321,869.00 31,912,412.68 46,894,688.92 48,563,170.00  50,407,500.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

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

 

ประมาณการรายรับ  รวมทั้งสิ้น  50,407,500.00  บาท     แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บ 

 
1.   หมวดภาษีอากร      รวม 330,000.00 บาท 
1.1   ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 219,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.2   ประเภทรายรับภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 86,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.3 ประเภทรายรับภาษีปูาย                                                    จ านวน 25,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

2. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   รวม 393,400.00 บาท 
2.1 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน    จ านวน 1,300.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

2.2 ประเภทค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

2.3 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จ านวน 270,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

2.4 ประเภทค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

2.5 ประเภทค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน 5,600.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

2.6 ประเภทรายรับค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                   จ านวน 2,500.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ    
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การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
2.7 ประเภทรายรับค่าปรับการผิดสัญญา   จ านวน 110,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        รวม 210,000.00 บาท 
3.1 ประเภทรายรับดอกเบี้ย จ านวน 210,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2561    
   

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                         รวม 72,000.00 บาท 
4.1 ประเภทรายรับรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 72,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 2,500.00 บาท 
5.1 ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน                                                           จ านวน 1,500.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

5.2 ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ                                        จ านวน 1,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา       

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดภาษีจัดสรร                                                             รวม    20,168,600.00 บาท 
1.1 ประเภทภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 200,000 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งประมาณการ

ตามรายรับตามที่ได้รับการจัดสรรในปี 2561    
   

 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ
การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    

   

1.2 ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ
การตามรายรับตามท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2560 

จ านวน 9,000,000.00 บาท 

1.3 ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,300,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.4 ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 110,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.5 ประเภทรายรับภาษีสุรา                                                                   จ านวน 1,740,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.6 ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต                                                       จ านวน 4,200,000.00 บาท 
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 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ
การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    

   

1.7 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปุาไม้ 

จ านวน 28,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากในปี 2561 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ    

   

1.8 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่                                                           จ านวน 130,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.9 ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                               จ านวน 55,000.00 บาท 
 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.10 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน                               

จ านวน 1,400,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ
การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    

   

1.11 ประเภทค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล จ านวน 3,600.00 บาท 
 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ

การตามรายรับตามท่ีจัดเก็บได้ในปี 2560    
   

1.12 ประเภทภาษีจัดสรรอื่นๆ 
ประมาณการไว้สูงกว่าที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ
การตามรายรับที่เกิดขึ้นในปี 2561 

จ านวน 2,000.00 บาท 

     
 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                        รวม 29,231,000.00 บาท 
1.1 ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 29,231,000.00 บาท 

 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากตั้งงบประมาณ
ตามรายจ่ายที่ตั้งจ่ายในแผนงานการศึกษา แผนงาน
สาธารณสุข และแผนงานงบกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562    
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

อ าเภอนาบอน   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

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

42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 42,120.00 

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

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

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล         

1,864,800.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,886,400.00 4.58 1,972,800.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,549,520.00 2,484,720.00 2,484,720.00 2,571,120.00  2,657,520.00 
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** 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   1,524,404.51 1,656,660.00 1,789,567.20 1,848,639.00 1.91 1,884,000.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 84,702.86 95,040.00 15,240.00 15,240.00 0 15,240.00 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง   109,200.00 121,800.00 210,000.00 210,000.00 0 210,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 1,070,760.00 1,073,680.00 1,104,499.28 1,113,240.00 2.75 1,143,840.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 3,900.00 85,140.00 83,935.54 90,000.00 20 108,000.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,792,967.37 3,032,320.00 3,203,242.02 3,277,119.00  3,361,080.00 
รวมงบบุคลากร 5,342,487.37 5,517,040.00 5,687,962.02 5,848,239.00  6,018,600.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อบต.ทุ่งสง 

230,100.00 238,000.00 243,320.00 2,260.00 11,330.09 258,320.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

10,260.00 14,160.00 
 

5,040.00 10,000.00 0 10,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    122,400.00 102,800.00 110,650.00 156,600.00 -8.05 144,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   0 0 0 9,800.00 0 9,800.00 

รวมค่าตอบแทน 362,760.00 354,960.00 359,010.00 178,660.00  422,120.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   317,900.00 251,630.00 259,580.00 363,800.00 0 363,800.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   29,450.00 50,396.00 101,061.00 230,000.00 0 230,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ  
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

120,784.00 34,581.00 73,643.98 393,500.00 34.68 530,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  140,158.40 65,573.14 73,643.98 100,000.00 0 100,000.00 
รวมค่าใช้สอย 608,292.40 402,180.14 551,147.98 1,087,300.00  1,223,800.00 

ค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   68,458.00 99,719.00 98,600.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ   1,600.00 2,700.00 0 15,000.00 0 15,000.00 
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว   9,807.00 13,273.00 14,426.00 27,994.00 7.17 30,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   19,983.20 45,203.58 79,889.71 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   159,876.25 191,726.91 157,577.58 200,000.00 25 250,000.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   7,546.00 24,086.00 17,770.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   43,436.00 64,224.00 49,450.00 45,000.00 11.11 50,000.00 
ประเภทวัสดุอื่นๆ 88,000.00 88,000.00 0 139,150.00 -100 0 

รวมค่าวัสดุ 398,706.45 528,932.49 417,713.29 647,144.00  565,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าสาธารณูปโภค       
ประเภทค่าไฟฟูา                                                             236,360.36 212,769.70 244,921.73 280,000.00 0 280,000.00 
ประเภทค่าโทรศัพท์   5,279.96 4,574.25 4,317.45 12,000.00 0 12,000.00 
ประเภทค่าไปรษณีย์ 18,757.00 12,991.00 17,121.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม   54,940.00 54,940.00 54,900.00 62,000.00 0 62,000.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 315,337.32 285,274.95 321,300.18 384,000.00  384,000.00 
รวมงบด าเนินการ 1,685,096.17 1,571,367.58 1,649,171.45 2,297,104.00  2,594,920.00 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 10,000.00 40,500.00 99,000.00 40,500.00 -55.55 18,000.00 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 1,253,000.00 -100 0 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 0 39,000.00 0 194,800.00 -100 0 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 131,700.00 -100 0 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2,179,000.00 0 12,000.00 57,600.00 -100 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  27,821.06 0 50,000.00 100,000.00 100 200,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,216,821.06 79,500.00 161,000.00 1,777,600.00  270,000.00 
รวมงบลงทุน 2,216,821.06 79,500.00 161,000.00 1,777,600.00  270,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

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

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00 

งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000.00 15,000.00 15,000.00 0 100 40,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 15,000.00 15,000.00 0  40,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 15,000.00 15,000.00 0  40,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไป 9,289,404.60 7,207,907.58 7,538,133.47 9,947,943.00  8,948,520.00 
 
  



~ 28 ~ 
 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       

  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ    
  ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 20,000.00 0 20,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 20,000.00  20,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 20,000.00  20,000.00 

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0 20,000.00  20,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งานบริหารงานคลัง       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   897,016.00 984,600.00 1,054,106.78 1,177,380.00 -0.44 1,172,160.00 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า                                               214,820.00 221,820.00 234,780.00 255,960.00 2.51 262,380.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจ า                                1,690.00 0 0 0 0 0 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 260,961.28 302,520.00 311,640.00 324,620.00 1.4 329,160.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 14,856.76 16,320.00 7,740.00 7,740.00 -79.07 1,620.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,431,344.04 1,567,260.00 1,650,266.78 1,807,700.00  1,807,320.00 
รวมงบบุคลากร 1,431,344.04 1,567,260.00 1,650,266.78 1,807,700.00  1,807,320.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

120,110.00 131,820.00 134,580.00 3,250.00 4,491.08 149,210.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    77,400.00 33,290.00 36,000.00 36,000.00 0 36,000.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   25,742.00 19,008.00 26,629.00 64,000.00 -30.94 44,200.00 
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   13,350.00 0 0 0  0 

รวมค่าตอบแทน 236,602.00 184,118.00 197,209.00 103,250.00  229,410.00 
 

  



~ 30 ~ 
 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   29,890.00 15,145.00 31,335.00 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   1,100.00 0 5,640.00 10,000.00 0 10,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

23,780.00 13,146.00 33,956.00 250,000.00 20 300,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

25,250.00 7,200.00 14,000.00 15,000.00 0 15,000.00 

รวมค่าใช้สอย 80,020.00 35,491.00 84,931.00 280,000.00  330,000.00 
ค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   40,212.45 36,259.15 83,739.00 50,000.00 0 50,000.00 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   640.00 0 0 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   1,200.00 1,460.00 850.00 3,300.00 0 3,300.00 
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   4,500.00 4,320.00 5,850.00 10,000.00 0 10,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   49,075.00 59,360.00 49,716.00 50,000.00 0 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 95,627.45 101,399.15 140,155.00 118,300.00  118,300.00 
รวมงบด าเนินการ 412,249.45 321,008.15 422,295.00 501,550.00  677,710.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 8,000.00 16,000.00 5,350.00 33,000.00 -100 0 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 46,000.00 0 0 0 0 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 25,590.00 30,000.00  30,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 8,000.00 62,000.00 30,940.00 63,000.00  30,000.00 
รวมงบลงทุน 8,000.00 62,000.00 30,940.00 63,000.00  30,000.00 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,851,593.49 1,950,268.15 2,103,501.78 2,372,250.00  2,515,030.00 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,851,593.49 9,158,175.73 9,641,635.25 12,386,380.00  11,483,550.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน       
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

7,860.00 34,208.00 7,160.00 211,020.00 -2.55 208,400.00 

รวมค่าใช้สอย 7,860.00 34,208.00 7,160.00 211,020.00  208,400.00 
ค่าวัสดุ       
ประเภทค่าเครื่องแต่งกายของ อปพร. 0 70,000.00 0 100,000.00 -100 0 
ประเภทวัสดุอื่นๆ 33,350.00 0 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 33,350.00 70,000.00 0 100,000.00  0 
รวมงบด าเนินงาน 41,210.00 104,208.00 7,160.00 311,020.00  208,400 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 0 700.00 -100 0 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 0 0 0 13,980.00 -100 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 14,680.00  0 
รวมงบลงทุน 0 0 0 14,680.00  0 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 41,210.00 104,208.00 7,160.00 325,700.00  208,400.00 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 41,120.00 104,208.00 7,160.00 325,700.00  208,400.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

แผนงานการศึกษา       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   241,980.00 265,410.00 2,846.080.00 3,091,920.00 -2.54 3,013,320.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 0 0 0 0 100 231,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 102,778.55 135,720.00 920,350.97 924,960.00 -13.65 798,720.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 59,766.78 46,320.00 -79.53 9,480.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 344,758.55 401,130.00 3,826,197.75 4,063,200.00  4,052,520.00 
รวมงบบุคลากร 344,758.55 401,130.00 3,826,197.75 4,063,200.00  4,052,520.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

256,710.00 280,130.00 295,360.00 5,500.00 5,766.73 322,670.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

420.00 0 0  3,000.00 0 3,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    27,500.00 5,000.00 0 0 0 0 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   5,440.00 2,040.00 4,200.00 68,000.00 38.53 94,200.00 

รวมค่าตอบแทน 290,070.00 287,170.00 299,560.00 76,500.00  419,870.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   4,900.00 12,700.00 45,100.00 0 0 0 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

15,762.00 25,204.00 26,726.00 185,000.00 0 185,000.00 

รวมค่าใช้สอย 20,662.00 37,904.00 71,826.00 185,000.00  185,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 310,732.00 325,074.00 371,386.00 261,500.00  604,870.00 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 0 0 100 18,000.00 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 0 99,300.00 0 0 100 296,900.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 99,300.00 0 0 100 314,900.00 
รวมงบลงทุน 0 99,300.00 0 0 100 314,900.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 655,490.55 825,504.00 4,197,583.75 4,324,700.00  4,972,290.00 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

1,660,717.00 1,344,255.00 1,521,540.00 1,497,400.00 14.35 1,700,130.00 

รวมค่าใช้สอย 1,660,717.00 1,344,255.00 1,521,540.00 1,497,400.00  1,700,130.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าวัสดุ        
ประเภทอาหารเสริม(นม) 1,572,887.87 1,543,812.32 1,510,927.50 1,630,690.00 1.06 1,647,932.00 

รวมค่าวัสดุ 1,572,887.87 1,543,812.32 1,510,927.50 1,630,690.00  1,647,932.00 
รวมงบด าเนินงาน 3,233,604.87 2,888,067.32 3,032,467.50 3,128,090.00  3,348,062.00 

งบลงทุน       
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 50,000.00 -100 0 

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

       
งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ   2,465,000.00 2,403,000.00 2,425,819.00 2,548,000.00 0.94 2,572,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 2,465,000.00 2,403,000.00 2,425,819.00 2,548,000.00  2,572,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 2,465,000.00 2,403,000.00 2,425,819.00 2,548,000.00  2,572,000.00 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,698,604.87 5,291,067.32 5,458,286.50 5,726,090.00  5,920,062.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

160,797.00 0 0 0 0 0 

รวมค่าใช้สอย 106,797.00 0 0 0  0 
รวมงบด าเนินงาน 106,797.00 0 0 0  0 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 106,797.00 0 0 0  0 
รวมแผนงานการศึกษา 6,460,892.42 6,116,571.32 9,655,870.25 10,050,790.00  10,892,352.00 

แผนงานสาธารณสุข         
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   0 0 0 5,000.00 360 23,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

0 0 1,220.00 100,000.00 -50 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 0 1,220.00 76,291.00  73,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าวัสดุ        
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์   33,000.00 0 13,850.00 100,532.00 49.21 150,000.00 

รวมค่าวัสดุ 33,000.00 0 13,850.00 100,532.00  150,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 33,000.00  15,070.00 176,823.00  223,000.00 

งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์   

275,000.00 274,778.00 0 200,000.00 0 200,000.00 

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน 

308,000.00 274,778.00 15,070.00 325,000.00  423,000.00 

รวมแผนงานสาธารณสุข 308,000.00 274,778.00 15,070.00 325,000.00  423,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

แผนงานเคหะและชุมชน         
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   579,212.14 694,876.45 750,360.00 837,660.00 2.89 861,840.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล 6,444.10 5,770.00 0 0 0 0 
ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 42,000.00 
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง 276,120.00 295,080.00 305,040.00 319,100.00 -0.53 317,400.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,720.00 23,760.00 13,800.00 9,300.00 -82.58 1,620.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 922,496.24 1,061,486.45 1,111,200.00 1,208,060.00  1,222,860.00 
รวมงบบุคลากร 922,496.24 1,061,486.45 1,111,200.00 1,208,060.00  1,222,860.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

100,000.00 117,200.00 102,960.00 129,100.00 54.92 200,000.00 

ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ   

0 5,400.00 0 5,000.00 0 5,000.00 

ประเภทค่าเช่าบ้าน    10,500.00 0 0 0 0 0 
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   13,767.00 32,010.00 16,988.00 32,400.00 -11.42 28,700.00 

รวมค่าตอบแทน 124,267.00 154,610.00 119,948.00 166,500.00  233,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   5,00.00 36,425.00 78,645.00 20,000.00 0 20,000.00 

 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
 ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

4,720.00 1,960.00 14,370.00 60,000.00 -16.66 50,000.00 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

3,740.00 7,500.00 400.00 10,000.00 0 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 13,460.00 45,885.00   93,415.00 90,000.00  80,000.00 
ค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุส านักงาน   12,817.00 13,440.00 25,630.00 20,000.00 0 20,000.00 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 0 0 68,160.00 0 0 0 
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   0 0 0 5,000.00 0 5,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   4,100.00 2,420.00 2,080.00 8,000.00 0 8,000.00 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   32,086.00 27,636.00 19,520.00 40,000.00 -50 20,000.00 

รวมค่าวัสดุ 49,003.00 43,496.00 115,390.00 73,000.00  53,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 1,109,226.24 243,991.00 328,753.00 329,500.00  366,700.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

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

0 0 0 20,000.00 0 20,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 14,000.00 16,000.00 0 20,000.00  20,000.00 
รวมงบลงทุน 14,000.00 16,000.00 0 20,000.00  20,000.00 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,123,226.24 1,321,477.45 1,439,953.00 1,557,560.00  1,609,560.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งานไฟฟ้าถนน       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 90,900.00 -77.99 20,000.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) 

0 0 0 10,000.00 0 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 100,900.00  30,000.00 
ค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ                                                     69,810.00 89,190.00 0 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง                                                        102,927.00 70,780.00 56,490.00 100,000.00 0 100,000.00 
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        0 0 0 14,252.00 40.33 20,000.00 

รวมค่าวัสดุ 172,737.00 159,970.00 56,490.00 214,252.16  220,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 172,737.00 159,970.00 56,490.00 315,152.16  250,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  0 0 88,700.00 100,000.00 0 100,000.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 88,700.00 100,000.00  100,000.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                 2,822,868.78 5,323,718.00 5,517,300.00 6,001,100.00 -24.49 4,531,100.00 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

491,921.00 309,400.00 142,280.00 300,000.00 33.33 400,000.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,314,789.78 5,633,118.00 5,659,580.00 6,201,100.00  4,931,100.00 
รวมงบลงทุน 3,314,789.78 5,633,118.00 5,748,280.00 6,301,100.00  5,031,100.00 

งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะ
ประโยชน์   

0 0 0 87,861.00 802.97 741,461.00 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 87,860.84  741,461.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 87,860.84  741,461.00 
รวมงานไฟฟ้าถนน 3,487,526.78 5,793,088.00 5,804,770.00 6,704,113.00  6,022,561.00 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 4,610,753.02 7,117,565.45 7,244,723.00 8,261,673.00  7,632,121.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน         
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

202,379.00 297,015.50 141,977.00 225,650.00 62.05 365,650.00 

รวมค่าใช้สอย 202,379.00 297,015.50    141,977.00 225,650.00  365,650.00 
รวมงบด าเนินงาน 202,379.00 297,015.50 141,977.00 225,650.00  365,650.00 

งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           0 0 0 99,350.00 -100 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 99,350.00  0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 99,350.00  0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

202,379.00 297,015.50 141,977.00 325,000.00  365,650.00 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 202,379.00 297,015.50 141,977.00 325,000.00  365,650.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         
งานกีฬาและนันทนาการ       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติที่ไม่เข้า
ลักษณะประเภทรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

323,955.00 14,450.00 0 100,000.00 200 300,000.00 

รวมค่าใช้สอย 323,955.00 14,450.00 0 100,000.00  300,000.00 
ค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุกีฬา 65,000.00 64,648.00 0 0 0 0 

รวมค่าวัสดุ 65,000.00 64,648.00 0 0  0 
รวมงบด าเนินงาน 388,955.00 79,098.00 0 300,000.00  300,000.00 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 388,955.00 79,098.00 0 300,000.00  300,000.00 
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 7,776.00 9,200.00 3,720.00 30,000.00 0 30,000.00 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

89,700.00 215,528.00 22,126.00 116,087.00 89.51 220,000.00 

รวมค่าใช้สอย 97,476.00 224,728.00 25,846.00 146,087.00  250,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 97,476.00 224,728.00 25,846.00 146,087.00  250,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งบเงินอุดหนุน       
เงินอุดหนุน       
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ                                           135,000.00 135,000.00 138,750.00 165,250.00 -15.27 140,000.00 

รวมเงินอุดหนุน 135,000.00 135,000.00 138,750.00 165,250.00  140,000.00 
รวมงบเงินอุดหนุน 135,000.00 135,000.00 138,750.00 165,250.00  140,000.00 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 232,476.00 359,728.00 164,596.00 311,337.00  390,000.00 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
621,431.00 438,826.00 164,596.00 411,337.00  690,000.00 

แผนงานการเกษตร         

งานส่งเสริมการเกษตร       

งบด าเนินการ       

ค่าใช้สอย       

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 10,000.00 0 10,000.00 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000.00  10,000.00 
ค่าวัสดุ        
ประเภทวัสดุการเกษตร 1,250.00 9,280.00 15,285.00 20,000.00 150 50,000.00 

รวมค่าวัสดุ 1,250.00 9,280.00 15,285.00 20,000.00  50,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 1,250.00 9,280.00 15,285.00 30,000.00  60,000.00 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 1,250.00 9,280.00 15,285.00 30,000.00  60,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้       
งบด าเนินการ       
ค่าใช้สอย       
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

10,035.00 10,676.00 17,273.68 50,000.00 0 50,000.00 

รวมค่าใช้สอย 10,035.00 10,676.00 17,273.68 50,000.00  50,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 10,035.00 10,676.00 17,273.68 50,000.00  50,000.00 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 10,035.00 10,676.00 17,273.68 50,000.00  50,000.00 
รวมแผนงานการเกษตร 11,285.00 19,956.00 32,558.68 80,000.00  110,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

แผนงานการพาณิชย์         
งานกิจการประปา       
งบบุคลากร       
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง                                             369,480.00 406,890.00 408,120.00 476,140.00 -10.81 424,680.00 
ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 52,740.00 67,765.00 63,180.00 63,180.00 -15.19 53,580.00 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 422,220.00 474,655.00 471,300.00 539,320.00  478,260.00 
รวมงบบุคลากร 422,220.00 474,655.00 471,300.00 539,320.00  478,260.00 

งบด าเนินการ       
ค่าตอบแทน       
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  

10,100.00 33,980.00 34,010.00 0 0 0 

รวมค่าตอบแทน 10,100.00 33,980.00 34,010.00 35,000.00  0 
ค่าใช้สอย       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 16,000.00 0 3,000.00 30,000.00 0 30,000.00 

รวมค่าใช้สอย 16,000.00 0 3,000.00 30,000.00  30,000.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

ค่าวัสดุ       
ประเภทวัสดุก่อสร้าง 0 67,988.00 0 100,000.00 0 100,000.00 

รวมค่าวัสดุ 0 67,988.00 0 100,000.00  100,000.00 
ค่าสาธารณูปโภค       
ประเภทค่าไฟฟูา                                                              945,295.21 956,084.84 1,106,036.35 1,200,000.00 33.33 1,600,000.00 

รวมค่าสาธารณูปโภค 945,295.21 956,084.84 1,106,036.35 1,200,000.00  1,600,000.00 
รวมงบด าเนินงาน 971,395.21 1,058,052.84 1,143,046.35 1,330,000.00  1,730,000.00 

งบลงทุน       
ค่าครุภัณฑ ์       
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 280,600.00 -41.09 165,300.00 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 280,600.00  165,300.00 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

53,000.00 221,300.00 0 110,000.00 172.72 300,000.00 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53,000.00 221,300.00 0 110,000.00  300,000.00 
รวมงบลงทุน 53,000.00 221,300.00 0 390,600.00  465,300.00 

รวมงานกิจการประปา 1,446,615.21 1,754,007.84 1,614,346.35 2,259,920.00  2,673,560.00 
รวมแผนงานการพาณิชย์ 1,446,615.21 1,754,007.84 1,614,346.35 2,259,920.00  2,673,560.00 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562 

แผนงานงบกลาง       
งานงบกลาง       
งบงบกลาง       
งบกลาง       
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        99,317.00 119,100.00 162,993.00 154,183.00 3.39 159,405.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 8,995,300.00 9,579,600.00 10.25 10,561,200.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ 0 0 2,504,000.00 3,552,000.00 2.7 3,648,000.00 
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 76,500.00 90,000.00 85,000.00 120,000.00 25 150,000.00 
ประเภทเงินส ารองจ่าย                                                52,760.00 30,165.00 256,913.00 321,319.00 94.08 623,514.00 
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน                                      150,680.00 157,070.00 255,630.00 191,500.00 -21.57 150,192.00 
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

160,980.00 187,056.00 190,414.00 213,132.00 5.32 224,476.00 

รวมงบกลาง 540,237.00 583,391.00 12,450,250.00 14,131,743.00  15,928,867.00 
รวมแผนงานงบกลาง 540,237.00 583,391.00 12,450,250.00 14,131,743.00  15,928,867.00 

รวมทุกแผนงาน 25,383,800.74 25,861,474.84 40,968,186.53 48,563,170.00  50,407,500.00 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

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

 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น     50,407,500.-  บาท    จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง ภาษี
จัดสรร และเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป                     รวม        8,948,520.-  บาท 

     งบบุคลากร       รวม          6,018,600.-  บาท 
           เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม          2,657,520.-  บาท    
 เงินเดือนนายก/รองนายก     จ านวน         514,080.-  บาท           
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 244,800.- บาท 
  2. เงินค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 269,280.- บาท    
 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก  จ านวน   42,120.-  บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  1. เงินประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 21,000.- บาท 
  2. เงินประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 21,120.- บาท 
 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จ านวน           42,120.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 21,000.- บาท 
  2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน 21,120.- บาท   
 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน     86,400.-  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 86,400.- บาท   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน        1,972,800.-  บาท       

  เพ่ือจ่ายเป็น 
         -  ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        เป็นเงิน        134,640.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นเงิน        110,160.-  บาท 
         -  ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 18 คน เป็นเงิน 1,641,600.-  
บาท 
         -  ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     เป็นเงิน          86,400.-  บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)    รวม      3,361,080.-  บาท   
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล      จ านวน  1,884,000.-  บาท   

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

ค่าตอบแทนจ้างพนักงานจ้าง      จ านวน    1,143,840.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างจ านวน 9 อัตรา 
  1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 2 อัตรา 
  2. พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 7 อัตรา   
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน        108,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 7 อัตรา 
  1. พนักงานจ้าง จ านวน 7 อัตรา   

   งบด าเนินการ        รวม    2,594,920.-  บาท 

         ค่าตอบแทน       รวม     422,120.-  บาท 
       ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.ทุ่งสง จ านวน 258,320.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

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

ค่าเช่าบ้าน                          จ านวน    144,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 4 อัตรา   

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

          ค่าใช้สอย               รวม    1,223,800.-  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               จ านวน     363,800.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น  

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

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

จ าเป็นต้องใช้ในงานราชการ  ตั้งไว้  43,800.- บาท   

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     จ านวน   230,000.-  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็น 

 1  ค่ารับรอง  ตั้งไว้    30,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ใน
การต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรองรวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดู
งาน ฯลฯ  
  2  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น เป็นเงิน 200,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดงานรัฐพิธีต่างๆ และวันส าคัญของ
ทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 22 ล าดับที่ 1 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
 1. ค่าของขวัญ  ของรางวัล หรือเงินรางวัล    จ านวน 5,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล แก่ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง 
 2. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ์และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จ านวน 20,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเตรียมสถานที่จัดโครงการ ค่าวัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม  
 1. กิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร 
 2. กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐ
พิธี และพระราชพิธีต่างๆ 
 3. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน" 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 23 ล าดับที่ 2 
 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   300,000.-  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม 
อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   
  4. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน 200,000.-  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
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ต าบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 24 ล าดับที่  3  

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

คณะบุคคลที่ท าประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหรือส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ ตามวาระและ
วโรกาส ที่จ าเป็นและมีความส าคัญ   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม     จ านวน    100,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ ฯลฯ   (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  

ค่าวัสดุ            รวม    565,000.-  บาท 
 วัสดุส านักงาน               จ านวน   100,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในส านักงานปลัด อบต., ศูนย์ อปพร. อบต. 
ทุ่งสง เช่น กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   

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

 วัสดุงานบ้านงานครัว       จ านวน    30,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วย ชาม ช้อนสอ้ม แก้วน้ า จานรองแก้ว กระจก
เงา แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      จ านวน   250,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้กับ
รถยนต์ รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ า และรถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่           จ านวน   20,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ค่าฟิล์ม ถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี 
แผ่นพับ แผ่นปูาย ล้าง อัด ขยายรูป และวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์และปูายต่าง ๆ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม      

 วัสดุคอมพิวเตอร์                จ านวน  50,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานส านักงานปลัด เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึก
ข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก ฯลฯ   
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ค่าสาธารณูปโภค               รวม   384,000.-  บาท 

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

 ค่าบริการโทรศัพท์                จ านวน    12,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  

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

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม     จ านวน     62,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  เช่น  ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์ 
ค่าบริการส าหรับอินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ    

งบลงทุน                  รวม      270,000.-  บาท 
           ค่าครุภัณฑ์       รวม      270,000.-  บาท 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา   จ านวน  18,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น  
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะสังเขป ดังนี้ 
 1) หมายถึงเครื่อง Facsimila หรือโทรภาพ 
 2) ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
 3) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 32 ล าดับที่ 1 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. โครงการจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน   52,000.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 2 เครื่องๆ 

ละ 26,000.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 
1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ าโดยเป็น น้ าร้อน 1 หัว น้ าเย็น 1 หัว 
2) เป็นเครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น แบบตั้งพ้ืน ระบบต่อท่อประปา 
3) มีระบบกรองในตัวเครื่อง 
4) ความจุถังเก็บน้ าเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
5) ความจุถังเก็บน้ าร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 
6) ตัวเครื่องทั้งภายในภายนอกท าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม 
7) ถังบรรจุน้ าภายในท าด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ไร้สารตะกั่ว 
8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด-ปิดน้ า 
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9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
10) ใช้ไฟฟูา AC 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
11) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 

ปรากฏในแผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 34 ล าดับที่ 2 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์      จ านวน    200,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม

ทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของ
ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    

งบรายจ่ายอ่ืน        รวม      25,000.-  บาท 

          รายจ่ายอ่ืน       รวม      25,000.-  บาท 
 รายจ่ายอ่ืน 
  ค่าจ้างที่ปรึกษา                 จ านวน  25,000.-  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบการจัดการการ
ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง ฯลฯ    

  งบเงินอุดหนุน        รวม     2,548,000.-  บาท 
       เงินอุดหนุน       รวม     2,548,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    40,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้วแสน ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น 

1) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   จ านวน 1 คน เป็นระยะเวลา 12 เดือนๆ ละ 11,500.- บาท รวมเป็นเงิน 138,000.- บาท 
2) ค่าจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ พร้อมค่าซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ และ 
   ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ เป็นเงิน  
   22,000.- บาท  

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 30 ล าดับที่ 1 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ      รวม   20,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ       รวม     20,000.-  บาท 
 ค่าใช้สอย       รวม     20,000.-  บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       
 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล   จ านวน  20,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลสถิติของต าบล เช่น ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และข้อมูลทางการเกษตร ค่าบันทึกข้อมูลพร้อมประมวลผล ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 21 ล าดับที่ 1 
  

 
งานบริหารงานคลัง        รวม     2,515,030.-  บาท 

     งบบุคลากร               รวม      1,807,320.-   บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม      1,807,320.-   บาท 

เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                              จ านวน   1,172,160.-    บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  4  อัตรา   

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า                              จ านวน      262,380.-   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า จ านวน  1  อัตรา  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน      329,160.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา  

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน         1,620.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา   
  

     งบด าเนินการ       รวม         677,710.-  บาท 
        ค่าตอบแทน       รวม         229,410.-  บาท 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จ านวน  
149,210.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง   

ค่าเช่าบ้าน                                           จ านวน       36,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                            จ านวน       44,200.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า   
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ค่าใช้สอย                 รวม     330,000.-   บาท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน    5,000.-   บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส าหรับบุคคลภายนอกให้ท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จ้าง
เหมาแรงงาน ค่าบริการก าจัดปลวก ฯลฯ  

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   จ านวน      10,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองหรือเลี้ยงรับรองของ อปท. ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เช่น 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่จ าเป็นในการไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ  

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   100,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   

2. โครงการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน   จ านวน  200,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่าย

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

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

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

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เป็นกระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ฯลฯ   

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

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                    จ านวน         3,300.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันหล่อลื่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ส าหรับรถจักรยานยนต์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่             จ านวน       10,000.-  บาท  
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ เช่น ฟิล์มถ่ายรูป เมมโมรี่การ์ด กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี 
แผ่นปูาย ล้าง อัด ขยายรูปและวัสดุอื่น ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จัดซื้อปูายปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์และปูายต่างๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   
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วัสดุคอมพิวเตอร์                                จ านวน      50,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูลหัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
ตลับหมึก  ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  

งบลงทุน                  รวม    30,000.-  บาท 
           ค่าครุภัณฑ์       รวม    30,000.-  บาท 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   จ านวน  30,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   รวม    208,400.-  บาท 

     งบด าเนินการ      รวม    208,400.-  บาท 

          ค่าใช้สอย      รวม    208,400.-  บาท   

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

เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   

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

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

 3. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ   จ านวน 51,780.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่าง กิจกรรมปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการศูนย์
อ านวยความปลอดภัยทางถนน, ปูายประชาสัมพันธ์มาตรการความปลอดภัยทางถนน, ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 23 ล าดับที่ 2  
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4. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลทุ่งสง (อปพร.)  
จ านวน  100,000.-  บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมประสิทธิภาพ อปพร. ต าบลทุ่งสง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และวัสดุ 
อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 23 ล าดับที่ 3 

 
 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา              รวม     4,972,290.-  บาท 

 งบบุคลากร       รวม     4,052,520.-  บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)       รวม     4,052,520.-  บาท 
 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                    จ านวน  3,031,320.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และครู จ านวน  11  อัตรา 

 เงินวิทยฐานะ       จ านวน     231,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่พนักงานครู จ านวน 6 อัตรา  

 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง      จ านวน       798,720.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าจ้างพนักงานจ้าง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 6 อัตรา   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     จ านวน       9,480.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 6  อัตรา  

งบด าเนินการ      รวม     604,870.-  บาท 
          ค่าตอบแทน               รวม     419,870.-  บาท 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จ านวน  
322,670.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล 
ครู และพนักงานจ้าง   

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

เงินช่วยการศึกษาบุตร                             จ านวน   94,200.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนต าบล และครู  
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ค่าใช้สอย                รวม      185,000.-   บาท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน   150,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
ครู พนักงานจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาต่างๆ   
  2. โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของครูผู้ดูแลเด็ก ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  35,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ปูายประชาสัมพันธ์ คู่มือ และ
อุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 1 

งบลงทุน                  รวม   314,900.-  บาท 
          ค่าครุภัณฑ์       รวม   314,900.-  บาท 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน   จ านวน  20,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) โครงขา 5 แฉก ท าด้วยโลหะ มีล้อเลื่อน หมุนได้รอบตัว 
 2) ขนาดไม่น้อยกว่า 55X60X75 ซม. 
 3) ที่นั่งและพนักพิงฟองน้ า หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีด า 
 4) พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง 
 5) ที่นั่งหมุนได้รอบตัว 
 6) มีที่ท้าวแขน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1(3) 

 โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก   จ านวน  10,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 
 1) ขนาด 90X45X75 ซม. 
 2) มีบานประตู เปิด-ปิด เป็นบานกระจก กรอบเหล็ก จ านวน 2 บาน 
 3) กุญแจล๊อคชนิดฝังติดยึดกับบานประตู 
 4) มีชั้นวางเอกสาร หนังสือ ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ท าด้วยเหล็ก สามารถปรับระดับได้ตามความต้องการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1(2) 

 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานเหล็ก   จ านวน   6,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) โต๊ะท างานเหล็กขนาด 4 ฟุต 
 2) หน้าโต๊ะเหล็ก PVC 
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 3) ขาโต๊ะเหล็ก 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 33 ล าดับที่ 1(4) 

ครุภัณฑ์อ่ืน 

 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก   จ านวน  296,900.-  บาท 
  เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ทุ่งสง 
ประกอบด้วย  
 1) ชุดการแต่งกายประจ าชาติอาเซียน จ านวน 2 ชุด 
 2) ชุดธงชาติอาเซียน จ านวน 2 ชุด 
 3) โยกเยกปลาหรรษา จ านวน 2 ชิ้น 
 4) โยกเยกไดโนเสาร์ จ านวน 3 ชิ้น 
 5) โยกเยกปลาวาฬ จ านวน 2 ชิ้น 
 6) โยกเยกกระต่ายคู่ จ านวน 2 ชิ้น 
 7) โยกเยกจระเข้ 3 ที่นั่ง จ านวน 3 ชิ้น 
 8) ยีราฟสไลด์ลื่น จ านวน 2 ชิ้น 
 9) ปีนปุายสไลด์ลื่น จ านวน 2 ชิ้น 
 10) อุโมงค์ช้างน้อยท่อตรง จ านวน 2 ชุด 
 11) กระดานลื่น (มี 1 หลังคา) จ านวน 1 ชุด 
 รายละเอียดคุณลักษณสังเขปปรากฏตามโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 35 ล าดับที่ 3 
 
 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   รวม    5,920,062.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม      3,348,062.-  บาท 
          ค่าใช้สอย      รวม      1,700,130.-  บาท 
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       

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

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

 2. โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  35,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจรรมในการสร้างจิตส านึกและตระหนักด้านความปลอดภัยของเด็กใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 
ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 16 ล าดับที่ 3 
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 3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  จ านวน  1,615,130.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น 

3.1 ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  3  แห่ง จ านวน 217 คนๆ ละ 20 บาท/
คน/วัน  จ านวน 245 วัน เป็นเงิน  1,063,300.-  บาท  ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  

3.2 ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง จ านวน 217 คนๆ 
ละ 1,700 บาท/คน เป็นเงิน  368,900.-  บาท ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  

3.3 ค่าหนังสือเรียน (เฉพาะอายุ 3-5 ปี) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง จ านวน 161 
คนๆ ละ 200 บาท/คน เป็นเงิน  32,200.-  บาท ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  

3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน (เฉพาะอายุ 3-5 ปี) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง จ านวน 
161 คนๆ ละ 200 บาท/คน เป็นเงิน  32,200.-  บาท ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  

3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน (เฉพาะอายุ 3-5 ปี) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง จ านวน 
161 คนๆ ละ 300 บาท/คน เป็นเงิน  48,300.-  บาท ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  

3.6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เฉพาะอายุ 3-5 ปี) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 แห่ง 
จ านวน 161 คนๆ ละ 430 บาท/คน เป็นเงิน  69,230.-  บาท ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
หนองดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  

3.7 โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม เลี้ยงปลาดุก ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองโอม เป็นเงิน  1,000.-  บาท ประกอบด้วย ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านไสยูงปัก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองโอม 
รายการที่ 1 – 6  ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 
15 ล าดับที่ 1 
รายการที่ 7 ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 16 
ล าดับที่ 2 

ค่าวัสดุ        รวม        1,647,932.-  บาท 
 ค่าอาหารเสริม (นม)      จ านวน    1,647,932.-   บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6 จ านวน 8 แห่ง 
จ านวน 680 คนๆ ละ 7.37 บาท/วัน จ านวน 260 วัน ประกอบด้วย 
 1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดหนองดี  

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสยูงปัก  
3.  ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านคลองโอม  
4.  โรงเรียนวัดหนองดี   
5.  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก   
6.  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก   
7.  โรงเรียนวัดสวุรรณคีรี   
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8.  โรงเรียนบ้านคลองโอม   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 17 ล าดับที่ 6 

  งบเงินอุดหนุน        รวม     2,572,000.-  บาท 
       เงินอุดหนุน       รวม     2,572,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ      จ านวน    2,572,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ให้แก่ เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 – ป.6  จ านวน 5 แห่ง 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 643 คนๆ ละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน 
ประกอบด้วย  
1  โรงเรียนวัดหนองดี  
2  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก   
3  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก   
4  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี   
5  โรงเรียนบ้านคลองโอม   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 27 ล าดับที่ 1 
 

 
แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  รวม   423,000.-  บาท 

     งบด าเนินการ      รวม     223,000.-  บาท 

 ค่าใช้สอย      รวม      73,000.-  บาท 
 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน      23,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น 
 - ค่าจ้างในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ ปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างรถแห่ ฯลฯ  
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 2,977 ตัวๆ ละ 6 บาท/ปี เป็นเงิน 17,862.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 20 ล าดับที่ 3 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ    
 1. โครงการป้องกันและก าจัดโรคไข้เลือดออกและโรคระบาด  จ านวน 50,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในการรณรงค์ ปูองกัน และก าจัดโรค เช่น ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าสปอตโฆษณา ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 24 ล าดับที่ 1 
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 ค่าวัสดุ               รวม     150,000.-  บาท 
 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     จ านวน     150,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือบริการทางการแพทย์  เช่น น้ ายาเคมีเติมเครื่องพ่น
หมอกควัน ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 
24 ล าดับที่ 2) และจ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ยาปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า เข็มฉีดยา และวัสดุที่เกี่ยวเนื่อง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 20 ล าดับที่ 1) 

   งบเงินอุดหนุน       รวม     200,000.-  บาท 
       เงินอุดหนุน       รวม     200,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์   จ านวน    200,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ให้แก่ สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน หมู่ที ่1 - 10 จ านวน 10 หมู่บ้านๆ ละ 20,000.- บาท  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 28-29 ล าดับที่ 1
  
  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน    รวม    1,609,560.-  บาท 

     งบบุคลากร               รวม    1,208,060.-  บาท 
           เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม    1,222,860.-  บาท
 เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล                  จ านวน   1,222,860.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน  3  อัตรา   

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     จ านวน      317,400.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  2  อัตรา   

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    จ านวน       1,620.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง จ านวน 2  อัตรา  
    

     งบด าเนินการ      รวม       366,700.-  บาท   
ค่าตอบแทน      รวม       233,700.-  บาท 
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  200,000.-  
บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือกรรมการซื้อหรือจ้าง และควบคุมงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน         5,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง   

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                 จ านวน        28,700.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล    

 ค่าใช้สอย           รวม      80,000.-  บาท 
 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน       20,000.-  บาท    
  ค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  50,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ย

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

 ค่าวัสดุ        รวม          53,000.-  บาท 

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

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

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               จ านวน       8,000.-   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใช้กับ
รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล และส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อื่นหรือ
หน่วยงานอื่นสนับสนุนกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
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วัสดุคอมพิวเตอร์                               จ านวน      20,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผ้าหมึก ฯลฯ   

งบลงทุน       รวม        20,000.-  บาท 

          ค่าครุภัณฑ ์      รวม        20,000.-  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน    20,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้าง
ของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)     
 
งานไฟฟ้าถนน             รวม 6,022,561.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม     250,000.-  บาท 
 ค่าใช้สอย               รวม       30,000.-  บาท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 จ านวน      20,000.-  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ต่างๆ   
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน           จ านวน      10,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ)   
           ค่าวัสดุ        รวม     220,000.-  บาท 

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

วัสดุก่อสร้าง                                     จ านวน      100,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่าง ๆ เช่น  แปรงทาสี ทราย ตะปู กระเบื้อง ฯลฯ    

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น               จ านวน        20,000.-   บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบนซิน ฯลฯ  ส าหรับใชก้ับรถจักรยานยนต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และส าหรับรถยนต์  เครื่องจักรกลที่ส่วนราชการ อ่ืนหรือหน่วยงานอื่นสนับสนุน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   

       

 งบลงทุน       รวม     5,031,100.-   บาท 
ค่าครุภัณฑ ์       รวม       100,000.-  บาท 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    จ านวน        100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง)    
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม    4,931,100.-  บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี  เพชรคง - โคก
เคี่ยม) หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง  จ านวน 494,800.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนค่าย (จากบ้านนางพรรณี  เพชรคง - 
โคกเคี่ยม)  หมู่ที่ 4 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อกลม คสล.(คุณภาพชั้น 3) ขนาด  
 0.40X1.00 เมตร จ านวน 1 จุดๆละ 6 ท่อน พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 4 ล าดับที่ 3 

   2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อ าลอย หมู่ที่ 9 
ต าบลทุ่งสง จ านวน 497,200.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุวิทย์ - บ้านนายจวน อ าลอย 
หมู่ที่ 9 ต าบลทุ่งสง โดยเริ่มก่อสร้างต่อจากถนน คสล. เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตาม
รายละเอียดแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 8 ล าดับที่ 7 

 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสยูงปัก - หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง 
จ านวน 300,600.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไสยูงปัก-หนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลทุ่งสง  
โดยเริ่มจากถนน คสล. เดิม  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้าง
ละ 0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จ านวน  1  ปูาย และปูายประชาสัมพันธ์ถาวร  
จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 9 ล าดับที่ 8 

 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต – หนองน้ าขาว หมู่ที่ 2, 3 ต าบลทุ่งสง  
จ านวน  497,200.- บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคต – หนองน้ าขาว โดยเริ่มก่อสร้าง
จากสามแยกหนองน้ าขาว กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 
0.30 เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 3 ล าดับที่ 2 

 5. โครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยางสาย 41 – บ้านนายบ้านนายสมคิด หมู่ที่ 7 ต าบลทุ่งสง 
จ านวน 499,600.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสาย 41 - บ้านนายสมคิด  โดยเริ่มก่อสร้างจาก
ถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร   ระยะทาง  250.00  เมตร 
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หนา  0.05  เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว  จ านวน  1  ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หนา้ 7 ล าดับที่ 6 

 6. โครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ – ห้วยพล หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งสง จ านวน 
495,500.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายเกาะฆ้อ – ห้วยพล  โดยเริ่มก่อสร้างจาก
ถนนลาดยางเดิม ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร   ระยะทาง  200.00  เมตร 
หนา  0.05  เมตร พร้อมวางปูายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว  จ านวน  1  ปูาย และวางปูายประชาสัมพันธ์
โครงการถาวร  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 5 ล าดับที่ 4 

 7. โครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยางสายหนองดี – เกาะฆ้อ หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งสง จ านวน 
497,600.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองดี – เกาะฆ้อ โดยเริ่มก่อสร้างจากสี่แยก
เกาะฆ้อ ท าผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร   ระยะทาง  205.00  เมตร หนา  
0.05  เมตร พร้อมวางวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  จ านวน  1  ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดตามแบบ
แปลนและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า2 ล าดับที่ 1 

 8. โครงการก่อสร้างถนนถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสง จ านวน 495,500.- 
บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยพลพัฒนา โดยเริ่มก่อสร้างจากสามแยกบ้านนาง
สุนีย์ นุ่นทอง – เขตต าบลปริก ผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร   ระยะทาง  
200.00  เมตร หนา  0.05  เมตร พร้อมวางวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว  จ านวน  1  ปูาย และ
ปูายประชาสัมพันธ์โครงการถาวร จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดตามแบบแปลนและข้อก าหนด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 6 ล าดับที่ 5 

 9. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพื้นที่นายปรีชา ขนุนอ่อน หมู่ที่ 2 ต าบล 
ทุ่งสง ตั้งไว ้532,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่นายปรีชา ขนุนอ่อน  โดยก่อสร้างหอ
ถังเป็นแบบเหล็กรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20.00  ลบ.ม. ความสูงรวมไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร 
โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า ขนาด Ø 2 นิ้ว สูบน้ าไม่น้อยกว่า 5.00 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ าสูงไม่น้อยกว่า 
50.00 เมตร ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมติดตั้งตู้ควบคุมระบบจ่ายน้ าอัตโนมัติ วาง
ท่อจ่ายน้ า PVC ขนาด Ø 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดบานหัว จ านวน 2 ท่อนๆ ละ 4 เมตร สามทาง PVC ขนาด Ø 3” 
- 2” เชื่อมต่อท่อจ่ายน้ าเดิม จ านวน 1 จุด และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูาขนาดไม่น้อยกว่า 15 แอมป์ พร้อมสายเมน 
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จนสามารถใช้งานได้ดี รายละเอียดตามแผนผังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง แบบมาตรฐานและ
ข้อก าหนดประปาหมู่บ้าน ส านักพัฒนาน้ าบาดาล กรมทัพยากรน้ าบาดาล ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง
ก าหนด และวางปูายประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย  
ปรากฏแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 13 

 10. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่นายปรีชา ขนุนอ่อน หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งสง จ านวน 
222,700.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลบริเวณพ้ืนที่นายปรีชา ขนุนอ่อน จ านวน 1 บ่อ โดยใช้
ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ให้มีปริมาณน้ าไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. พร้อมวางปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1 ปูาย ด าเนินการตามรายละเอียดและรูปแบบบ่อน้ าบาดาล กรมทรัพยากร
น้ าบาดาล และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4/2561 หน้า 13 ล าดับที่ 12 

 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน   400,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น ค่าซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน             รวม     741,461.-  บาท 
 เงินอุดหนุน       รวม     741,461.-  บาท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                    จ านวน   741,461.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน 
 -  โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า ให้แก่ 
 (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง  จ านวน  624,836.97 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
      1. ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบไฟฟูาสาธารณะ ถนนสายบ้านหนองบัว – บ้านทุ่งยวน หมู่ที่ 9 เป็น
เงิน 166,015.97 บาท รายละเอียดดังนี้  
            1. งานก่อสร้างระบบไฟฟูาภายนอก  เป็นเงิน  8,887.57  บาท 
1.1 แผนกแรงต่ า - ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 1 ต้น/- พาดสาย 50 ต.มม. จ านวน  80  เมตร 
            2. งานก่อสร้างระบบไฟฟูาภายใน เป็นเงิน  146,267.54 บาท 
2.1 แผนกไฟฟูาสาธารณะ - พาดสาย 25 ต.มม. จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 1,240 เมตร /- ติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ  ขนาด 1x20 วัตต์จ านวน 15 ชุด        
            3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %  เป็นเงิน  10,860.86  บาท (รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อ าเภอทุ่งสง ที่ มท 5310.18 ทส.2169/61 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561)                  

        2. ขยายเขตระบบไฟฟูา บ้านคลองโอม หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสง เป็นเงิน    458,821 บาท   
           1. แผนกแรงสูง ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จ านวน 28 ต้น พาดสาย ACSR ขนาด 50 ตมม. 
จ านวน 2,080 เมตร 
           2. แผนกหม้อแปลง  ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จ านวน 1 เครื่อง 
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                3. แผนกแรงต่ า  ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จ านวน 23 ต้น พาดสายอลูมิเนียม ขนาด 50 
ต.มม. จ านวน 1,205 เมตร 
(รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง ที่ มท 5310.18/ทส.2271/61 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2561) 
 
(2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งใหญ่  จ านวน 116,623.76 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า                               
        1. ค่าขยายเขตไฟฟูาสาธารณะโดยติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง  ถนนสายทุ่งใหญ่ -หลักชา้ง รายละเอียดดังนี้   
            1. พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน  ขนาด 25 ต.มม จ านวน 1 เส้น ระยะทาง 860 เมตร   
            2. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 15 ชุด   พร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด  
(รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอทุ่งสง ที่ มท 5310.18/ทส.1626/2560 ลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2560) 
หมายเหตุ  สาเหตุที่งบประมาณอุดหนุนไม่ตรงกันเนื่องจากต้องปรับปรุงยอด จาก 741,460.73 บาท เป็น 
741,461 บาท เพื่อแก้ไขจุดทศนิยม  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 25 ล าดับที่ 1 
 
 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   รวม   365,650.-  บาท 
     งบด าเนินการ      รวม   365,650.-  บาท 

 ค่าใช้สอย      รวม   365,650.-  บาท 

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

ประชุมแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าปูายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 21 ล าดับที่ 1  
 2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 65,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพ
ติด และส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู เช่น ค่าลงทะเบียน หรือ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 19 ล าดับที่ 1  
 3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  100,650.- บาท  



~ 71 ~ 
 

 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของผู้บริหาร/
พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาของ ศพด. และ 
ศดว. เช่น  ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก  ค่าจ้าง
เหมารถบัส ค่าเช่าที่พัก ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 27 ล าดับที่ 1  

4. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลทุ่งสง  จ านวน  30,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมครอบครัว เช่น ค่าจัดสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 19 ล าดับที่ 2  

5. โครงการส่งเสริม/สนับสุนน/กลุ่มอาชีพต่างๆ ใน อบต.ทุ่งสง  จ านวน   100,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมขึ้น เช่น 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 19 ล าดับที ่3  
 6. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  จ านวน 50,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่าพาหนะ
เดินทาง และอุปกรณ์การจัดโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 22 ล าดับที่ 5  
 
 
 

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

 ค่าใช้สอย       รวม   300,000.-  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                        
 1. โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งสงเกมส์  ประจ าปี 2561  จ านวน  200,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา เยาวชน ประชาชน เช่น ค่าท าสนาม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
กีฬา ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
กีฬา ฯลฯ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 18 ล าดับที่ 1  
 2. โครงการส่งเสริมการกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน  จ านวน   100,000.-  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าชุดกีฬา ค่าสมัคร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 18 ล าดับที่ 2  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      รวม    390,000.-  บาท 
     งบด าเนินการ       รวม    250,000.-  บาท 

 ค่าใช้สอย       รวม    250,000.-  บาท 

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

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

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

2. โครงการลูกหลานไทยใส่ใจผู้สูงอาย ุ    จ านวน  20,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าเวที ค่า
เครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพิธีทาง
ศาสนา ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 19 ล าดับที่ 4 
 3. โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข    จ านวน 50,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม ขยะอ่ิมบุญ กิจกรรมพัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส และกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพืธีทาง
ศาสนา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 17 ล าดับที่ 1  

4. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนกลุ่มศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น    จ านวน 50,000.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดท าหมรฺบ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นต าบลทุ่งสง เป็นต้น 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 19 ล าดับที่ 5  

                                                                                                                                         
งบเงินอุดหนุน             รวม    140,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุน      รวม    140,000.-  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ                        จ านวน   165,250.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนดังนี้ 
 1.  โครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งไว้ 40,000.- บาท  
  เพ่ือจ่ายในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการงานประเพณีแห่หมฺรฺบเดือนสิบจังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอนาบอน   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 36 ล าดับที่ 2  

2.  โครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีดอ าเภอนาบอน  ตั้งไว้  100,000.- บาท  เพ่ือจ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการจัดงานเทศกาลปิดกรีด ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอนาบอน 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 36 ล าดับที่ 1 
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แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร      รวม   60,000.- บาท 

     งบด าเนินการ      รวม   60,000.- บาท 

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

 ค่าวัสดุ       รวม     50,000.-  บาท 
 วัสดุการเกษตร                               จ านวน  50,000.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกษตร เช่น พันธ์พืช พันธ์สัตว์ปีก พันธ์สัตว์น้ าสารเคมีปูองกันแมลงและ
ก าจัดศัตรูพืชและสัตว์  วัสดุเพาะช า อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ต้นกล้า 
พันธ์ไม้ส าหรับใช้ในการเพาะปลูกบ ารุงรักษาประดับตกแต่งสถานที่ราชการ ฯลฯ    
 

 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้            รวม   50,000.-  บาท                                                                                 

     งบด าเนินการ                                                             รวม   50,000.-  บาท 

          ค่าใช้สอย           รวม   50,000.-  บาท 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ                                
 1. โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน    จ านวน  40,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน กิจกรรมการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในโรงเรียน/หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งสง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 31 ล าดับที่ 1  
 2. โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  จ านวน  10,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกต้นไม้/
ดูแลสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ต าบลทุ่งสง เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่
ใช้ในโครงการ ฯลฯ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 31 ล าดับที่ 2  
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แผนงานการพาณิชย์ 
งานกิจการประปา      รวม    2,673,560.-  บาท 

     งบบุคลากร       รวม       478,260.-  บาท 
 เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม       478,260.-  บาท 
 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                  จ านวน   424,680.-  บาท   
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา   
 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จ านวน     53,580.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  จ านวน  3  อัตรา   
 

     งบด าเนินการ      รวม    1,730,000.-  บาท  

ค่าใช้สอย      รวม           30,000.-  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                 จ านวน        30,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ เช่น ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบ ารุงรักษา  ทรัพย์สิน  ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ)  
 ค่าวัสดุ       รวม  100,000.-  บาท 
 วัสดุก่อสร้าง     จ านวน  100,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ท่อประปา กาว ข้อต่อ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่ใช้
ประกอบการซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบประปา ฯลฯ   
 ค่าสาธารณูปโภค     รวม      1,600,000.-  บาท 
 ค่าไฟฟ้า                                        จ านวน   1,600,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับประปาหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
 งบลงทุน        
 ครุภัณฑ์       รวม       465,300.-  บาท 

 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร     
 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบจม (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส)   จ านวน  165,300.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื่อเครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  - เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 1.5 แรงม้า ขนาดท่อส่ง  
1-1/4 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร/นาที จ านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 79,800.-บาท 
   - เครื่องสูบน้ าแบบจมน้ า (ชุดปั๊มซัมเบอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว ส่งน้ าได้ไม่
น้อยกว่า 90 ลิตร/นาที จ านวน 3 เครื่อง  85,500.- บาท 
       เพ่ือใช้ในงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 36 ล าดับที่ 4  
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           รวม       300,000.-  บาท 
 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
 โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถใช้ใช้งานได้ปกติ จ านวน 
300,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการบ ารุงรักษาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 15 ล าดับที่ 1  
 
 
 

แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง      รวม       15,928,867.-  บาท 
     งบกลาง      รวม       15,928,867.-  บาท 
       งบกลาง      รวม       15,928,867.-  บาท 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม            จ านวน       159,405.-  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ให้แก่พนักงานจ้าง   

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   จ านวน     10,561,200.-  บาท 
เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ี

ก าหนด ดังนี้ 
ช่วงอายุ 60-69 ปี จ านวน 750 คนๆละ 600.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 5,400,000.- บาท 
ช่วงอายุ 70-79 ปี จ านวน 337 คนๆละ 700.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,830,800.- บาท 
ช่วงอายุ 80-89 ปี จ านวน 179 คนๆละ 800.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,718,400.- บาท 
ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป จ านวน  51 คนๆละ 1,000.- บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 612,000.- บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 18 ล าดับที่ 1  
เบี้ยยังชีพคนพิการ   จ านวน     3,648,000.-  บาท 

 เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 380 ราย ๆ ละ 800.- บาท/เดือน (12 เดือน) 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 18 ล าดับที่ 2  

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์        จ านวน         150,000.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้แกผู่้ปุวยเอดส์ที่ได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  จ านวน 25 ราย ๆ ละ 500.- บาท/เดือน (12 เดือน)   
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2561 หน้า 18 ล าดับที่ 3  

ส ารองจ่าย                                     จ านวน        623,614.-  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง  และมิได้ตั้งงบประมาณไว้ในหมวดรายการใดหรือตั้งไว้ไม่พอ
จ่าย    
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน                      จ านวน      186,692.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็น 

1. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งสง จ านวน 36,500.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลทุ่งสง จ านวน 36,500.- บาท 

ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 37 ล าดับที่ 1  
2. สมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพ  จ านวน 525,672.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบเงินเข้าระบบประกันสุขภาพในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2560 หน้า 40 ล าดับที่ 1  

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  จ านวน  224,476.-  บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ของ

ปีงบประมาณ 2561
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