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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้        
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 

  1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 

 

                  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน
มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

 

 

                 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 27,900,982.47 บาท 

                 1.1.2 เงินสะสม จ านวน 10,081,781.25 บาท 

                 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,280,657.68 บาท 

                 1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ                     
รวม 0.00 บาท 

                 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 3 โครงการ รวม 451,546.00 บาท 
 

 

    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 

 

  2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 
 

 

              (1) รายรับจริง จ านวน 23,975,282.98 บาท ประกอบด้วย 
 

 

      หมวดภาษีอากร จ านวน 294,426.71 บาท 

      หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 32,033.50 บาท 

      หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 276,622.44 บาท 

      หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 590,494.00 บาท 

      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 78,065.00 บาท 

      หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

      หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 13,396,553.33 บาท 

      หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 9,307,088.00 บาท 
 

               (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                 จ านวน    13,276,560.00 บาท 
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    (3) รายจ่ายจริง จ านวน 16,716,491.27 บาท ประกอบด้วย 
 

      งบกลาง จ านวน 502,646.50 บาท 

      งบบุคลากร จ านวน 7,376,579.00 บาท 

      งบด าเนินงาน จ านวน 5,017,485.77 บาท 

      งบลงทุน จ านวน 816,280.00 บาท 

      งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 

      งบเงินอุดหนุน จ านวน 3,003,500.00 บาท 
 

              (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
                                                                                      จ านวน  11,752,320.00 บาท 

 

   (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม                                       จ านวน   2,029,681.00 บาท 
 

    (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                       จ านวน               0.00 บาท 
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รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

305,570.29 306,000.00 331,000.00
92,598.50 20,700.00 34,400.00

368,791.20 280,000.00 280,000.00
1,021,652.00 850,000.00 720,000.00

15,904.00 11,200.00 31,200.00
0.00 0.00

1,804,515.99 1,467,900.00 1,396,600.00

16,558,563.77 15,157,000.00 15,900,500.00
16,558,563.77 15,157,000.00 15,900,500.00

19,882,089.00 13,375,000.00 20,281,800.00
19,882,089.00 13,375,000.00 20,281,800.00

38,245,168.76 29,999,900.00 37,578,900.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้จากทุน

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

รายไดจ้ัดเก็บ

ค าแถลงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรงั
2.1 รายรบั

หมวดภาษีอากร

รวมรายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน
รวม

รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

รวมรายไดจ้ัดเก็บ

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

งบกลาง 638,851.00 820,800.00 9,307,720.00
งบบุคลากร 8,713,714.00 10,317,520.00 12,483,310.00
งบด าเนินงาน 5,908,431.50 9,818,780.00 10,192,660.00
งบลงทุน 1,581,766.00 1,306,800.00 2,368,210.00
งบรายจ่ายอื่น 20,000.00 65,000.00 55,000.00
งบเงินอุดหนุน 4,988,420.00 7,671,000.00 3,172,000.00

21,851,182.50 29,999,900.00 37,578,900.00
21,851,182.50 29,999,900.00 37,578,900.00

จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ

2.2 รายจ่าย

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน
อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรงั

รวม



 

 
 

 
ส่วนที ่2 

 

ข้อบัญญัติ 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
 

อ าเภอสิเกา  จังหวดัตรัง 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560     

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
 

    

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,614,660 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,303,850 

  แผนงานสาธารณสุข 90,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,965,620 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 652,620 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการพาณิชย์ 1,434,430 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 9,307,720 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,578,900 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

                                                              งาน  
 งบ    งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม  

  งบบุคลากร 5,775,420 2,132,000 7,907,420 

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 0 2,311,920 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,463,500 2,132,000 5,595,500 
 งบด าเนินงาน 2,092,000 520,000 2,612,000 
     ค่าตอบแทน 528,000 230,000 758,000 
     ค่าใช้สอย 996,000 105,000 1,101,000 

     ค่าวัสดุ 365,000 150,000 515,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 203,000 35,000 238,000 

 งบลงทุน 26,990 33,250 60,240 

     ค่าครุภัณฑ์ 26,990 33,250 60,240 

 งบรายจ่ายอ่ืน 35,000 0 35,000 

     รายจ่ายอื่น 35,000 0 35,000 

                                              รวม 7,929,410 2,685,250 10,614,660 
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ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง 
 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.2560 ขึ้นโดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอสิเกา  

ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2559  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37,578,900 บาท 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 37,578,900 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,614,660 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 30,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,303,850 

  แผนงานสาธารณสุข 90,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,965,620 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 652,620 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานการพาณิชย์ 1,434,430 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 9,307,720 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 37,578,900 
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท  

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ...................................................................... 

 

 (ลงนาม).................................................. 

 
(นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 

 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 

อนุมัติ/เห็นชอบ 
 

  
  

(ลงนาม).................................................. 
 

(นายสมเกียรติ  ดวงมณี) 
 

นายอ าเภอสิเกา 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งาน 

งบ 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 

 

 งบด าเนินงาน 30,000 30,000 

     ค่าใช้สอย 30,000 30,000 

                                              รวม 30,000 30,000 
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แผนงานการศึกษา 
 งาน  

งบ  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม 

 

 งบบุคลากร 1,910,360 0 1,910,360 

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,910,360 0 1,910,360 

 งบด าเนินงาน 578,500 2,643,350 3,221,850 

     ค่าตอบแทน 382,500 0 382,500 

     ค่าใช้สอย 120,000 829,000 949,000 

     ค่าวัสดุ 56,000 1,814,350 1,870,350 

     ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 20,000 

 งบลงทุน 109,640 0 109,640 

     ค่าครุภัณฑ์ 109,640 0 109,640 

 งบเงินอุดหนุน 0 3,062,000 3,062,000 

     เงินอุดหนุน 0 3,062,000 3,062,000 

                                              รวม 2,598,500 5,705,350 8,303,850 
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แผนงานสาธารณสุข 
                                                งาน 
งบ  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 

 

 งบด าเนินงาน 90,000 90,000 

     ค่าใช้สอย 40,000 40,000 

     ค่าวัสดุ 50,000 50,000 

                                              รวม 90,000 90,000 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
         งาน  

งบ  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 2,665,530 0 0 2,665,530 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,665,530 0 0 2,665,530 

งบด าเนินงาน 431,190 1,815,000 170,000 2,416,190 

    ค่าตอบแทน 281,190 0 0 281,190 

    ค่าใช้สอย 80,000 1,300,000 170,000 1,550,000 

    ค่าวัสดุ 70,000 515,000 0 585,000 

งบลงทุน 9,500 1,854,400 0 1,863,900 

    ค่าครุภัณฑ์ 9,500 0 0 9,500 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,854,400 0 1,854,400 

งบรายจ่ายอ่ืน 0 20,000 0 20,000 

    รายจ่ายอื่น 0 20,000 0 20,000 

                                            รวม 3,106,220 3,689,400 170,000 6,965,620 



 
- 13 - 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งาน 
 งบ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 

งบด าเนินงาน 180,000 180,000 

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000 

                                             รวม 180,000 180,000 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    งาน   
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

งบ       

งบด าเนินงาน 252,620 290,000 542,620 

    ค่าใช้สอย 252,620 290,000 542,620 

งบเงินอุดหนุน 0 110,000 110,000 

    เงินอุดหนุน 0 110,000 110,000 

                                             รวม 252,620 400,000 652,620 
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แผนงานการพาณิชย์ 

 งาน 
งบ    งานกิจการประปา รวม 

งบด าเนินงาน 1,100,000 1,100,000 

     ค่าวัสดุ 200,000 200,000 

     ค่าสาธารณูปโภค 900,000 900,000 

 งบลงทุน 334,430 334,430 

     ค่าครุภัณฑ์ 334,430 334,430 

                                              รวม 1,434,430 1,434,430 
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แผนงานงบกลาง 
 งาน 

งบ  งบกลาง รวม 
 

 งบกลาง 9,307,720 9,307,720 

     งบกลาง 9,307,720 9,307,720 

                                              รวม 9,307,720 9,307,720 

 

         

         

         

         

         

          
 



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

0.00 65,464.86 89,377.13 90,000 11.11
0.00 31,176.51 32,404.46 32,000 28.13
0.00 5,314.95 9,040.00 9,000 66.67
0.00 0.00 174,748.70 175,000 0.00
0.00 101,956.32 305,570.29 306,000

0.00 19.40 0.00 0 0.00
0.00 485.00 0.00 500 0.00
0.00 1,988.50 1,366.00 1,000 150.00
0.00 0.00 0.00 200 0.00

0.00 0.00 0.00 1,500 13.33
0.00 500.00 630.00 500 100.00
0.00 110.00 140.00 500 0.00
0.00 3,000.00 400.00 5,000 0.00
0.00 31,650.00 83,762.50 5,000 200.00
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รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560
องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน

อ าเภอ สิเกา  จังหวัดตรงั

     ค่าปรับการผิดสัญญา % 15,000

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสุรา % 0
     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการพนัน

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม % 1,700

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร
% 500

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ภาษีบ ารุงท้องที่
     ภาษีป้าย % 15,000

รายรบัจรงิ

หมวดภาษีอากร
% 100,000
% 41,000

ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ปี 2560

% 175,000
รวมหมวดภาษีอากร 331,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

     อากรรังนกอีแอ่น

% 2,500
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา

% 200

% 1,000     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ % 500
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก % 5,000



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ปี 2560

0.00 4,500.00 4,200.00 4,500 0.00

0.00 0.00 0.00 0 0.00
0.00 60.00 480.00 500 0.00
0.00 0.00 1,620.00 1,500 100.00
0.00 42,312.90 92,598.50 20,700

0.00 343,585.88 368,791.20 280,000 0.00
0.00 343,585.88 368,791.20 280,000

0.00 889,916.00 1,021,652.00 850,000 -15.29
0.00 889,916.00 1,021,652.00 850,000

0.00 15,000.00 14,500.00 10,000 200.00
0.00 1,000.00 0.00 0 0.00
0.00 210.00 104.00 200 0.00
0.00 801.00 1,300.00 1,000 0.00
0.00 17,011.00 15,904.00 11,200

0.00 3,500.00 0.00 0 0.00
0.00 3,500.00 0.00 0
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0

รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ % 1,000

รวมหมวดรายไดจ้ากทุน

280,000
หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ % 3,000

% 4,500

     ค่าใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่ % 0
     ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร % 500

34,400รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน
     ดอกเบี้ย % 280,000

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ % 720,000
รวมหมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ 720,000

% 30,000
     ค่าเขียนแบบแปลน % 0
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร % 200

     ค่าขายแบบแปลน

31,200
หมวดรายไดจ้ากทุน
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน % 0

รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด



ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559
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รายรบัจรงิ ประมาณการ

ยอดตา่ง (%) ปี 2560

0.00 0.00 338,930.20 400,000 -25.00
0.00 7,368,312.92 7,631,390.51 8,100,000 0.00
0.00 2,986,445.75 3,014,730.92 2,500,000 0.00
0.00 83,362.53 166,261.68 0 100.00
0.00 1,332,206.93 1,522,065.79 1,200,000 8.33
0.00 1,812,065.44 2,622,418.36 2,100,000 33.33
0.00 0.00 3,400.00 34,000 -100.00
0.00 53,366.19 46,400.04 35,000 14.29
0.00 104,309.38 74,333.09 86,000 -81.40
0.00 850,161.00 872,151.00 700,000 0.00
0.00 0.00 4,640.00 0 0.00
0.00 0.00 500.00 0 100.00
0.00 85,602.20 261,342.18 2,000 2,050.00
0.00 14,675,832.34 16,558,563.77 15,157,000

0.00 10,671,314.00 10,305,055.00 13,375,000 51.64
0.00 10,671,314.00 10,305,055.00 13,375,000
0.00 26,745,428.44 28,668,134.76 29,999,900
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     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ % 2,500,000

     อากรประมง % 0

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน % 300,000
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ % 8,100,000

หมวดภาษีจัดสรร

% 100,000
     ภาษีสุรา % 1,300,000
     ภาษีสรรพสามิต % 2,800,000

     ภาษีธรุกิจเฉพาะ

     ค่าภาคหลวงแร่ % 40,000
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม % 16,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวล % 700,000
     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง % 0
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล % 1,500
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ % 43,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,900,500
หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

รวมทุกหมวด 37,578,900

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ % 20,281,800
รวมหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 20,281,800



37,578,900

รวม 331,000 บาท

จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 41,000 บาท

จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 175,000 บาท

รวม 34,400 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 2,500 บาท

จ านวน 200 บาท

จ านวน 1,700 บาท

จ านวน 1,000 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 5,000 บาท

ภาษีบ ารุงท้องที่

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและเท่ากับเงินภาษีที่จัดเก็บได้

ภาษีป้าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ่อหิน

อ าเภอ สิเกา  จังหวัดตรงั

บาท แยกเป็น
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ประมาณการรายรบัรวมทั้งสิ้น

หมวดภาษีอากร

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและเท่ากับเงินภาษีที่จัดเก็บได้

รายไดจ้ัดเก็บ

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและเท่ากับเงินภาษีที่จัดเก็บได้

อากรรังนกอีแอ่น

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและเท่ากับเงินอากรที่จัดเก็บได้

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการพนัน

     ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมาและเท่ากับเงินภาษีที่จัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมเกีย่วกับการควบคุมอาคาร

     ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าปรับที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม

     ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตที่จัดเก็บได้

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าธรรมเนียมที่ได้รับ

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก

     ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าปรับที่ได้รับ



จ านวน 15,000 บาท

จ านวน 4,500 บาท

จ านวน 500 บาท

จ านวน 3,000 บาท

รวม 280,000 บาท

จ านวน 280,000 บาท

รวม 720,000 บาท

จ านวน 720,000 บาท

รวม 31,200 บาท

จ านวน 30,000 บาท

จ านวน 200 บาท

จ านวน 1,000 บาท

รวม 15,900,500 บาท

จ านวน 300,000 บาท

จ านวน 8,100,000 บาท

จ านวน 2,500,000 บาท

ค่าปรับการผิดสัญญา
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     ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าปรับที่จัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตที่จัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตเกีย่วกับการควบคุมอาคาร

     ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตที่จัดเก็บได้

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับค่าใบอนุญาตอื่นๆ ที่จัดเก็บ
ได้

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สิน

ดอกเบี้ย

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับยอดเงินที่ได้รับ

หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับรายได้ที่จัดเก็บได้

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด

ค่าขายแบบแปลน

     ประมาณการไวเ้ท่ากับปีที่ผ่านมา

ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร

     ประมาณการไวเ้ท่ากวา่ปีที่ผ่านมาและเท่ากับเงินที่จัดเก็บได้

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ

     รายได้จากค่าสมัครนายก อบต. และสมาชิกสภาฯ และค่าธรรมเนียมสมัคร
สอบ   

หมวดภาษีจัดสรร

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน

     ประมาณการใกล้เคียงกับภาษีที่ได้จัดสรร

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ

รายไดท้ี่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ

     ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร



จ านวน 100,000 บาท

จ านวน 1,300,000 บาท

จ านวน 2,800,000 บาท

จ านวน 0 บาท

จ านวน 40,000 บาท

จ านวน 16,000 บาท

จ านวน 700,000 บาท

จ านวน 1,500 บาท

จ านวน 43,000 บาท

รวม 20,281,800 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอ านาจหน้าที่ฯ) จ านวน 5,730,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินยังชีพผู้ป่วยเอดส์) จ านวน 84,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสนับสนุนสาธารณสุข) จ านวน 0 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนศักยภาพจัดการศึกษา) จ านวน 16,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม) จ านวน 1,700,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวนั) จ านวน 2,600,000 บาท

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

รายไดท้ี่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ภาษีธรุกิจเฉพาะ

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

ภาษีสรรพสามิต
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     ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

อากรประมง

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

ภาษีสุรา

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

ภาษีจัดสรรอื่นๆ

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับภาษีที่ได้รับการจัดสรร

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป

ค่าภาคหลวงแร่

     ประมาณการไวต่้ ากวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับภาษีที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร



เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้พิการ) จ านวน 1,920,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอาย)ุ จ านวน 6,406,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือนข้าราชการครู ศพด.) จ านวน 1,020,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง ศพด.) จ านวน 450,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินสมทบประกันสังคมพนักงานจ้าง ศพด.) จ านวน 25,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (การจัดการเรียนการสอน) จ านวน 260,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา พนักงานจ้าง ศพด.) จ านวน 70,000 บาท

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร
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     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร

     ประมาณการไวสู้งกวา่ปีที่ผ่านมาและใกล้เคียงกับเงินที่ได้รับการจัดสรร



ปี 2557 ปี 2558

458,940.00 514,080.00 0 %

37,703.00 42,120.00 0 %

37,703.00 42,120.00 0 %

72,720.00 100,800.00 0 %

1,611,726.00 1,665,523.00 -2.07 %

2,218,792.00 2,364,643.00

1,468,048.00 2,071,511.00 7.34 %
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เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

2,141,1800.00เงินเดือนพนักงาน

งบบุคลากร

0.00 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 42,120

ยอดตา่ง (%)

แผนงานบรหิารงานทั่วไป

งานบรหิารทั่วไป

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน

อ าเภอสิเกา จังหวดัตรัง

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง)

ปี 2556 ปี 2559

0.00

514,080

42,120

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 514,080

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก

86,400

42,120

86,400

1,627,200

2,311,920

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

0.00 1,661,600

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 0.00 2,346,320

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

2,298,360



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

105,645.00 20,200.00 -54 %

151,200.00 156,800.00 -54.10 %

67,200.00 33,600.00 -30 %

459,200.00 565,050.00 12.68 %

170,370.00 71,320.00 31.92 %

2,421,663.00 2,918,481.00

4,640,455.00 5,283,124.00

0.00 540,400.00 -23.86 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

127,500.00 144,000.00 15.86 %

29,274.00 27,992.00 66.67 %

156,774.00 712,392.00

120,460.00 197,515.00 -33.2 %

35,794.00 23,693.00 0 %
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80,000

30,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 575,880

380,880

ค่าเบี้ยประชุม 0.00 10,000

10,0000.00

3,450,100

รวมงบบุคลากร 0.00 5,796,420

0.00 366,000

เงินวทิยฐานะ 0.00 120,000

708,9200.00

19,320

168,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 42,000

เงินประจ าต าแหน่ง

84,000

798,840

94,980

3,463,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 72,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

5,775,420

290,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

งบด าเนินงาน

0.00

10,000

10,000

168,000

50,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 145,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

528,000

171,000

80,000

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 256,000

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร

ค่าใชส้อย

0.00



ปี 2557 ปี 2558
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 272,317.00 25 %

0.00 0.00 0 %

235,612.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 25 %

0.00 437,207.00 0.00 %

66,144.00 0.00 0 %

152,506.51 64,090.90 -30 %
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0

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

0.00 0

100,0000.00

0

ค่าสินไหมทดแทน 0.00 0

5,0000.00

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

200,0000.00 250,000

20,000

0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 0.00 20,000

ค่าเดินทางไปราชการฯ,สนันสนุนประชา
สัมพันธส์ าหรับการเลือกต้ัง,ค่าเสียหายหรือ
ค่าสินไหมทดแทน,ค่าของขวญั ของรางวลั 
เงินรางวลัในการจัดงานกิจกรรมต่างๆฯ,ค่า

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกต้ัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

5,000

400,000

0

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพใน

การปฏบิัติงานและการศึกษาดูงาน

0.00 320,000

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
และทัศนศึกษาดูงาน

ค่าสินไหมทดแทน

0.00

0

70,000ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม



ปี 2557 ปี 2558
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

610,516.51 994,822.90

42,173.65 62,931.47 -0.28 %

0.00 0.00 0 %

2,110.00 14,205.00 0 %

200.00 21,600.00 0 %

51,200.00 61,000.00 56.74 %

1,920.00 500.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

69,956.00 0.00 0 %

31,169.00 46,950.00 0 %

0.00 2,189.00 -20 %

198,728.65 209,375.47

94,974.36 93,764.14 0 %

8,780.63 3,556.68 0 %

10,680.78 8,781.56 0 %

10,842.00 14,942.00 -44.44 %
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20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 18,000

334,000

ค่าสาธารณปูโภค

120,0000.00

10,000

วสัดุกีฬา 0.00 70,000

70,0000.00

5,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 63,800

5,0000.00

วสัดุส านักงาน 0.00 70,200

3,0000.00

996,000รวมค่าใชส้อย 0.00 981,000

ค่าวัสดุ

70,000

3,000

10,000

5,000

วสัดุงานบ้านงานครัว 0.00 10,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

0.00

100,000

5,000

2,000

10,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 2,000

วสัดุเคร่ืองแต่งกาย

วสัดุการเกษตร

0.00

70,000

70,000

20,000

365,000

วสัดุอื่น 0.00 25,000

รวมค่าวัสดุ

วสัดุคอมพิวเตอร์

0.00

120,000

15,000

20,000

ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าไฟฟ้า

0.00

10,000



ปี 2557 ปี 2558
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

15,753.00 27,027.10 0 %

141,030.77 148,071.48

1,107,049.93 2,064,661.85

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

25,200.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %
0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 6,000.00 0.00 %

0.00 0.00 -100 %
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0

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง

6,0000

24,000
โต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 8,800

3,0000.00

5,300

เก้าอี้ล้อเล่ือนส านักงาน 0.00 6,000

00.00

2,101,880

งบลงทุน

38,0000.00 38,000

203,000

2,092,000

รวมค่าสาธารณปูโภค 0.00 211,000

รวมงบด าเนินงาน

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม

0.00

0

ครุภณัฑ์ส านักงาน

เก้าอี้

ค่าครภุณัฑ์

0.00

0

0

0

0

เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 0.00 52,000

ตู้บานเล่ือนกระจกสูง

ครุภณัฑ์ส านักงาน

0.00
0

0

0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

1. ค่าชุดเคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้
สาย  ขยายสัญญาณ

ที่วางหนังสือพิมพ์แบบเหล็ก

0.00

0

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ถังดับเพลิง



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 16,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 12,400.00 0 %

0.00 3,300.00 0 %

0.00 3,100.00 0 %

25,200.00 40,800.00

25,200.00 40,800.00

0.00 20,000.00 -22.22 %

0.00 20,000.00

0.00 20,000.00

5,772,704.93 7,408,585.85
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45,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0.00 45,000

8,055,7000.00

112,400

งบรายจ่ายอ่ืน

0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กวา่ 18 นิ้ว

0.00 0

00.00

7,300

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลแบบที่ 1 0.00 0

00.00

0(1) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ด า

0.00

22,000

0

4,990

0

เคร่ืองพิมพ์แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติด
แทงค์จากโรงงาน

0.00 0

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ
 Network

0.00

0

0

26,990

26,990

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 112,400

รวมงบลงทุน

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป

0.00

35,000

35,000

รายจ่ายอื่น 0.00 45,000

รวมรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอ่ืน

0.00

35,000

7,929,410รวมงานบรหิารทั่วไป
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

628,565.00 865,958.00 21.51 %

16,170.00 20,200.00 0 %

0.00 0.00 0 %

168,090.00 183,390.00 5 %

301,143.00 440,796.00 0 %

100,544.00 85,934.00 0 %

1,214,512.00 1,596,278.00

1,214,512.00 1,596,278.00

0.00 240,000.00 12.5 %

13,760.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

27,250.00 0.00 0 %

3,098.00 0.00 0 %

-32-

0

160,000

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000

30,0000.00

1,906,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,906,000

42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 0.00 200,000

550,0000.00

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

1,004,0000.00

งานบรหิารงานคลัง

งบบุคลากร

1,220,000

10,000

42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 10,000

เงินประจ าต าแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

0.00

210,000

550,000

100,000

2,132,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 100,000

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

2,132,000

180,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

งบด าเนินงาน

0.00

20,000

30,000

0

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

ค่าเช่าบ้าน

0.00
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

44,108.00 240,000.00

3,512.30 2,810.00 -33.33 %

0.00 69,714.00 0 %

 0.00 -100 %

47,380.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -28.57 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

7,100.00 8,450.00 0 %

-33-

70,000

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 0.00 5,000

00.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

0.00 0

25,0000.00

รวมค่าตอบแทน 0.00 200,000 230,000

20,000รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 30,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย

0

0

0

50,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ,โครงการ
จัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน,ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ฯลฯ

0.00 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าหรือปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

0.00

0

15,000

20,000ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 20,000

โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

57,992.30 80,974.00

35,217.45 48,293.73 0 %

1,100.00 1,200.00 0 %

17,370.00 49,890.00 0 %

0.00 0.00 0 %

53,687.45 99,383.73

0.00 0.00 100 %

0 0.00 0 %

0.00 0.00

155,787.75 420,357.73

4,800.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

-34-

0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 2 ชั้น 0.00 0

ค่าครภุณัฑ์

0

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 0.00 20,000

20,0000.00

70,000

วสัดุอื่น 0.00 5,000

150,0000.00

150,000

ค่าวัสดุ

70,0000.00

105,000รวมค่าใชส้อย 0.00

70,000

5,000

70,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 5,000

วสัดุคอมพิวเตอร์

วสัดุส านักงาน

0.00

5,000

150,000

15,000

ค่าสาธารณปูโภค

ค่าบริการไปรษณีย์

รวมค่าวัสดุ

0.00

20,000

35,000

520,000รวมงบด าเนินงาน 0.00 520,000

งบลงทุน

รวมค่าสาธารณปูโภค

0

17,400

เก้าอี้ล้อเล่ือนเพื่อใช้ในส านักงาน 0.00 0

ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 4 ชั้น

ครุภณัฑ์ส านักงาน

0.00

10,860

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 23,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

4,800.00 23,000.00

4,800.00 23,000.00

1,375,099.75 2,039,635.73

7,147,804.68 9,448,221.58

0.00 3,690.00 0 %

-35-

ค่าครภุณัฑ์

2,456,000

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 0.00 10,511,700

30,000

เคร่ืองพิมพ์แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติด
แทงค์จากโรงงาน

0.00 0

30,0000.00

0

0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกวา่ 18 นิ้ว

0.00 0

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2

0.00

4,990

33,250

33,250

2,685,250

รวมงบลงทุน 0.00 30,000

รวมงานบรหิารงานคลัง

รวมค่าครภุณัฑ์

0.00

10,614,660

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

งบลงทุน

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

0อุปกรณ์ Power Supply  อุปกรณ์ส าหรับ
สลับสัญญาณเครือข่ายกล้อง CCTV จ านวน
 1 เคร่ือง

0.00 0

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 6,100.00 0 %

0.00 9,790.00

0.00 9,790.00

0.00 9,790.00

21,000.00 0.00 0 %

21,000.00 0.00

21,000.00 0.00

21,000.00 0.00

180,979.00 0.00 -100 %

-36-

30,000

งบด าเนินงาน

0

รวมค่าใชส้อย 0.00 0

00.00

0

งานเทศกิจ

เคร่ืองส ารองไฟ กล้อง CCTV ขนาด 1 KVA
 จ านวน  1  เคร่ือง

0.00 0

00.00

0

0

0

0

รวมงบลงทุน 0.00 0

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการรกัษาความสงบภายใน

รวมค่าครภุณัฑ์

0.00

0

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน

0.00

0

0

0รวมงานเทศกิจ 0.00 0

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

รวมงบด าเนินงาน

0

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ อปพร. 

อบต.บ่อหิน

ค่าใชส้อย

0.00
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0.00 0 100 %

180,979.00 0.00

180,979.00 0.00

180,979.00 0.00

201,979.00 9,790.00

0.00 0.00 474.54 %

0.00 0.00 1,263.64 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

             20,000

-37-

0

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 283,000

283,0000.00

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

250,0000.00

30,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0.00 30,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร. อบต.
บ่อหิน

0.00 0

30,0000.00

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภยัต่างๆ

30,000

30,000

30,000

30,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 30,000

รวมงานป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภยั

รวมค่าใชส้อย

0.00

30,000

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

แผนงานการศึกษา

1,436,360

450,000

24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 33,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง

เงินเดือนพนักงาน

0.00

1,910,360

1,910,360รวมงบบุคลากร
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -25 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

-38-

42,620

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00 0

20,000

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร 0.00 0

0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0

00.00

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

0.00 0

00.00

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

321,500

10,000

10,000

36,000

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0

ค่าเช่าบ้าน

ค่าเบี้ยประชุม

0.00

5,000

382,500

15,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

รวมค่าตอบแทน

0.00

25,000

50,000

0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

20,000
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

-39-

ค่าครภุณัฑ์

ค่าไฟฟ้า 0.00 0

00.00

0

วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0

00.00

87,950

ค่าวัสดุ

00.00

25,3300.00 0

10,000

120,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0

รวมค่าใชส้อย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงาน
ทั่วไปส าหรับสถานศึกษา

0.00

20,000

4,000

2,000

วสัดุการเกษตร 0.00 0

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุส านักงาน

0.00

20,000

10,000

56,000รวมค่าวัสดุ 0.00 0

ค่าสาธารณปูโภค

วสัดุอื่น

20,000

20,000

578,500รวมงบด าเนินงาน 0.00 87,950

งบลงทุน

รวมค่าสาธารณปูโภค

0เก้าอี้กิจกรรมอนุบาลฟอร์ไมก้า ขากลม 0.00 2,520

ครุภณัฑ์ส านักงาน
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

-40-

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

9,4000.00

0

ครุภณัฑ์อื่น

4,9500.00

2,100

โต๊ะท างานระดับ 1-2 0.00 3,800

00.00

0

ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 4 ชั้น 0.00 0

00.00

4,550ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 4 ประตู 0.00

11,600

5,500

12,000

0

ตู้วางรองเท้า 0.00 0

โต๊ะกิจกรรมอนุบาล ฟอร์ไมก้า ขากลม

ตู้บานเล่ือนทึบสูง

0.00

0

71,000

4,990

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพิมพ์แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติด
แทงค์จากโรงงาน

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหาร

0.00

0

109,640รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 13,370

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ าพลาสติก

0

0โครงการปรับปรุงติดต้ังกันสาดด้านหน้า

อาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน

0.00 24,700

โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่  2, หมู่ที่  3,  หมู่ที่  5, และหมู่ที่  6
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ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 13,050.00 0 %

0.00 13,050.00

0.00 13,050.00

-41-

0

งบด าเนินงาน

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

00.00

146,600

รวมงบลงทุน 0.00 159,970

530,9200.00

10,000

โครงการปรับปรุงติดต้ังหลังคากันสาด

ด้านหน้าอาคาร พร้อมติดต้ังประตูโรง
อาหาร เหล็กดัด มุ้งลวด และอ่างล้างหน้า 

0.00 56,300

16,9000.00

0โครงการปรับปรุงติดต้ังหลังคากันสาด
ด้านหน้าอาคาร  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ออก

0.00

0

0

0

0

โครงการปรับปรุงห้องน้ าและอ่างล้างหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา

0.00 29,300

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

โครงการปรับปรุงติดต้ังหลังคากันสาด
ด้านหน้าอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุ
จูด

0.00

109,640

2,598,500

งานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา

0

0

0

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0

รวมงบบุคลากร

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

0.00

ค่าใชส้อย



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 580,920.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 580,920.00

966,117.40 1,576,531.25 -3.2 %

495,644.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -44.44 %

1,461,761.40 1,576,531.25

1,461,761.40 2,157,451.25

-42-

18,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 1,882,000

2,814,0500.00

932,050

ค่าวัสดุ

1,864,0000.00

0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงาน
ทั่วไปส าหรับสถานศึกษา

0.00 932,050

00.00

779,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา

0.00

0

0

50,000

829,000

โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน
ด าเนินการเอง

0.00 0

รวมค่าใชส้อย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา

0.00

1,804,350

0

10,000

ค่าอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน 0.00 0

วสัดุอื่น

ค่าอาหารเสริม (นม)

0.00

1,814,350

2,643,350

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมงบด าเนินงาน



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

3,094,000.00 3,076,920.00 0 %

3,094,000.00 3,076,920.00

3,094,000.00 3,076,920.00

4,555,761.40 5,247,421.25

4,555,761.40 5,247,421.25

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

49,600.00 69,600.00 -28.57 %

-43-

70,000

30,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏบิัติการ
ป้องกันควบคุมโรคต่างๆ

0.00 0

50,0000.00

ค่าใชส้อย

20,0000.00

5,876,050

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 6,406,970

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 3,062,000

3,062,0000.00

3,062,000

3,062,000

3,062,000

5,705,350

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 3,062,000

รวมงานระดบัก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา

รวมเงนิอุดหนุน

0.00

8,303,850

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบด าเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข

20,000

0

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏบิัติการ

การป้องกันควบคุมโรคต่าง ๆ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

0.00

20,000

40,000

50,000

ค่าวัสดุ

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

รวมค่าใชส้อย

0.00



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

49,600.00 69,600.00

49,600.00 69,600.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

90,000.00 67,500.00 -100 %

90,000.00 67,500.00

90,000.00 67,500.00

139,600.00 137,100.00

139,600.00 137,100.00

-44-

449,000

แผนงานเคหะและชมุชน

135,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 270,000

270,0000.00

59,000

งบเงนิอุดหนุน

ครุภณัฑ์การเกษตร

59,0000.00

รวมค่าวัสดุ 0.00 70,000

120,0000.00

50,000

90,000

งบลงทุน

ค่าครภุณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน

0

0

0

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 59,000

รวมงบลงทุน

เคร่ืองพ่นหมอกควนั

0.00

0

0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 0.00 135,000

เงินอุดหนุนเอกชน

เงนิอุดหนุน

0.00

0

0

90,000

90,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 0.00 449,000

รวมแผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงนิอุดหนุน

0.00

งบบุคลากร

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

418,215.00 490,922.00 5.94 %

225.00 0.00 0 %

38,500.00 42,000.00 0 %

763,050.00 1,087,360.00 69.25 %

234,655.00 200,980.00 -11 %

1,454,645.00 1,821,262.00

1,454,645.00 1,821,262.00

7,043.00 214,000.00 45.69 %

0.00 0.00 0.00 %

0.00 7,144.00 0 %

7,043.00 221,144.00

80,700.00 200,265.00 500 %

-45-

10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 199,280

ค่าตอบแทน

179,2800.00

1,112,486

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 174,300

1,881,5060.00

เงินเดือนพนักงาน 0.00 552,720

00.00

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

585,540

0

42,000

1,882,860

เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

0.00

155,130

2,665,530

2,665,530รวมงบบุคลากร 0.00 1,881,506

งบด าเนินงาน

รวมเงนิเดอืน (ฝ่ายประจ า)

261,190

10,000

10,000

ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

0.00

281,190

30,000รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 5,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 34,256.00 0 %

0.00 0.00 -28.57 %

73,580.00 0.00 0 %

154,280.00 234,521.00

14,879.00 23,508.00 50 %

112,340.00 0.00 0 %

15,000.00 0.00 0 %

11,200.00 12,570.00 33.33 %

153,419.00 36,078.00

314,742.00 491,743.00

0.00 0.00 100 %

0.00 6,990.00 0 %

0.00 6,990.00

-46-

กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล ความละเอียดไม่
น้อยกวา่ 14 ล้านพิกเซล

0.00 0

00.00

ค่าครภุณัฑ์

0

วสัดุคอมพิวเตอร์ 0.00 30,000

50,0000.00

75,000

ค่าวัสดุ

20,0000.00

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0

70,0000.00

0

50,000

0

80,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0

รวมค่าใชส้อย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

0.00

30,000

0

0

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

วสัดุส านักงาน

0.00

40,000

70,000

431,190รวมงบด าเนินงาน 0.00 324,280

งบลงทุน

รวมค่าวัสดุ

9,500เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภณัฑ์การเกษตร

0

9,500รวมค่าครภุณัฑ์



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 6,990.00

1,769,387.00 2,319,995.00

0.00 0.00 -23.08 %

179,900.00 86,914.12 20 %

179,900.00 86,914.12

87,075.00 73,832.00 -33.33 %

186,342.00 120,676.70 42.86 %

0.00 11,580.00 60 %

109,832.05 154,948.00 17.65 %

4,500.00 92,243.00 90.5 %

387,749.05 453,279.70

567,649.05 540,193.82

-47-

ครุภณัฑ์การเกษตร

39,370

รวมค่าวัสดุ 0.00 454,370

1,584,3700.00

150,000

วสัดุก่อสร้าง 0.00 70,000

25,0000.00

130,000

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,000,000

1,130,0000.00

2,205,786

งานไฟฟ้าถนน

9,500

3,106,220

รวมงบลงทุน 0.00 0

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 0.00

100,000

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

งบด าเนินงาน

0.00

1,200,000

1,300,000

100,000

ค่าวัสดุ

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

รวมค่าใชส้อย

0.00

100,000

40,000

200,000

75,000

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 0.00 170,000

วสัดุอื่น

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

0.00

515,000

1,815,000

งบลงทุน

ค่าครภุณัฑ์

รวมงบด าเนินงาน



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 12,000.00 0 %

0.00 12,000.00

1,036,200.00 0.00 0 % -
40.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

-48-

0

109,000

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถมดินลูกรัง/หินผุ
 ถนนสายวงแหวนตะวนัออก หมู่ที่ 9

0.00 141,000

00.00

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

00.00

00.00 0

0รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

เคร่ืองเล่ือยยนต์

0

0

0

โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงถนนถมดิน
ลูกรังหรือหินผุตลอดสายพร้อมเกรดบดอัด
เรียบ ถนนสายน้ าผุ - นาตีน หมู่ 4

0.00 479,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้ากุ
โบว์

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

0.00

0

403,000

396,000

427,800

โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง 
หมู่ที่ 5

0.00 0

โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง 
หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง 

หมู่ที่ 3

0.00



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 19,000.00 0 %

0.00 12,500.00 0 %

0.00 62,000.00 0 %

0.00 39,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

0.00 20,000.00 0 %

-49-

0

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.3) 
สายบ่อยาง  หมู่ที่ 4

0.00 0

00.00

โครงการก่อสร้างงานขุดร้ือและวางท่อ

ระบายน้ า คสล.สายเกาะอ้ายกล้ิง ม.7 ขุด
ร้ือท้อเดิม 2 จุด

0.00 0

00.00

โครงการขยายเขตประปา สายพรุจูด-    
ไสต้นวา

0.00 0

00.00

230,000

377,600

0โครงการบุกเบิกถนนถมดินลูกรังหรือหินผุ 
สายบ่อเพลง หมู่ที่ 1

0.00 403,000

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและส่ิงก่อสร้าง

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       

สายทางสนามกีฬา หมู่ที่ 8

0

0

0

0

โครงการขุดลอกสระน้ าระบบประปาสาย
บ้านปากคลอง  หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง

0.00 0

โครงการขุดลอกสระน้ าระบบประปาสาย
หลังอ าเภอ-ไร่ออก หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก

โครงการขุดลอกสระน้ า หมู่ที่ 8

0.00

0

0โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.(มอก.3) 

สายส านัก ม.4



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 569,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

1,036,200.00 741,500.00

1,036,200.00 753,500.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 1,500,000.00 -100 %

1,337,171.34 0.00 -100 %

1,337,171.34 1,500,000.00

1,337,171.34 1,500,000.00

-50-

2,249,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 4,049,000

4,049,0000.00

20,000

งบเงนิอุดหนุน

รายจ่ายอ่ืน

20,0000.00

ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานฯ 0.00 10,000

1,142,0000.00

0ซ่อมแซมถนนถมดินลูกรังหรือหินผุหลุมบ่อ
 จ านวน 20 สาย

0.00 0

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง

20,000

1,854,400

1,854,400รวมงบลงทุน 0.00 1,142,000

งบรายจ่ายอ่ืน

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

20,000

20,000

20,000

รวมรายจ่ายอ่ืน 0.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอ่ืน

รายจ่ายอื่น

0.00

0

0

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 0.00 1,800,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงนิอุดหนุน

0.00

0

0รวมงบเงนิอุดหนุน



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

2,941,020.39 2,793,693.82

0.00 0.00 20 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4,710,407.39 5,113,688.82

265,992.00 0.00 0 %

-51-

ค่าใชส้อย

00.00

200,000

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 0.00 9,201,156

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

0.00 100,000

200,0000.00

งบด าเนินงาน

3,689,400รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 6,795,370

งานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล

120,000รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 100,000

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย

50,000

170,000

170,000

170,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 200,000

รวมงานก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏกูิล

รวมค่าใชส้อย

0.00

6,965,620

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

งบด าเนินงาน

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

0รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

4,930.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 430.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 18,932.00 0 %

270,922.00 19,362.00

270,922.00 19,362.00

-52-

240,000

งบเงนิอุดหนุน

130,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม 
ประชุม สัมนา ฯลฯ

0.00 0

30,0000.00

0

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 0.00 80,000

00.00

0

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ,ค่าจัดท า
โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ,
ค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์,ค่าใช้จ่ายโครงการ
แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินฯลฯ

0.00

0

0

50,000

0

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 0.00 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

0.00

100,000

30,000

180,000

180,000

รวมค่าใชส้อย 0.00 240,000

รวมงบด าเนินงาน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

0.00



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

3,000.00 50,000.00 0 %

3,000.00 50,000.00

3,000.00 50,000.00

273,922.00 69,362.00

273,922.00 69,362.00

486,674.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 155,137.00 0 %

0.00 16,343.00 0 %

-53-

0

0

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

182,6200.00

งานกีฬาและนันทนาการ

0

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 0

240,0000.00

0

0

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0

รวมเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

0.00

0

180,000

180,000รวมแผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 0.00 240,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวมงานส่งเสรมิและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน

0

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร

งบด าเนินงาน

0.00

182,620

0

0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชนและประชาชน

0.00 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.บ่อหิน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน และประชาชน

0.00



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 44,159.00 0 %

0.00 0.00 0 %

486,674.00 215,639.00

486,674.00 215,639.00

486,674.00 215,639.00

99,093.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 132,122.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

-54-

0

โครงการจัดงานประเพณีวนัลอยกระทง 

ประจ าปี 2558

0.00 60,000

รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธกีาร 0.00 0

252,620

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 252,620

โครงการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น

0.00 0

70,0000.00

0

70,000

252,620

252,620

รวมค่าใชส้อย 0.00 252,620

รวมงบด าเนินงาน

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน

กับหน่วยงานอื่น

0.00

252,620

งบด าเนินงาน

ค่าใชส้อย

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

0

140,000

0

โครงการจัดกิจกรรมวนัสงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2560

0.00 140,000

โครงการจัดกิจกรรมวนัสงกรานต์และวนั
ผู้สูงอายุประจ าปี 2558

รายจ่ายเกีย่วเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

0.00

0



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

99,093.00 132,122.00

99,093.00 132,122.00

254,220.00 294,000.00 -56 %

0.00 0.00 -100 %

254,220.00 294,000.00

254,220.00 294,000.00

353,313.00 426,122.00

839,987.00 641,761.00

-55-

รวมงบเงนิอุดหนุน 0.00 290,000

0.00 742,620

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 40,000

รวมเงนิอุดหนุน 0.00 290,000

200,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 200,000

0.00 250,000เงินอุดหนุนเอกชน

00.00 100,000

50,000

290,000

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสืบสานประเพณี 

ศาสนา วฒันธรรมท้องถิน่

0.00 0

รวมค่าใชส้อย

โครงการจัดงานประเพณีวนัลอยกระทง 
ประจ าปี 2559

0.00

290,000

เงนิอุดหนุน

งบเงนิอุดหนุน

0

110,000

110,000

400,000

652,620

110,000

งบลงทุน

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

490,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

อาคารต่าง ๆ

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 150,000.00 0 %

0.00 150,000.00

0.00 150,000.00

0.00 150,000.00

0.00 150,000.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

746,775.79 771,300.85 0 %

746,775.79 771,300.85

746,775.79 771,300.85

-56-

ค่าไฟฟ้า 0.00 900,000

0.00 1,100,000

งบลงทุน

รวมค่าสาธารณปูโภค 0.00

0.00 200,000

ค่าสาธารณปูโภค

200,000

รวมค่าวัสดุ

งบด าเนินงาน

ค่าวัสดุ

รวมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน 0.00 0

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0

0.00 0

0.00 0

รวมงบลงทุน

โครงการสมทบงบประมาณก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.บ่อ
หิน  จ านวน 1 หลัง

0.00 0

แผนงานการพาณชิย์

งานกิจการประปา

0

0

0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

900,000

รวมงบด าเนินงาน

200,000

200,000

วสัดุก่อสร้าง 0.00

900,000

ค่าครภุณัฑ์

900,000

1,100,000

0

0



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 -100 %

158,620.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

-57-

(6) ชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส)

0.00 29,000

(7) ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 0.00 11,000

0.00 40,000

(5) เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0.00 197,700

(4) เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)

0.00 22,000

(1)เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโขง่ 22,000 บ.

(2)เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส)65,920

 บ.(3)เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส) 

77,700 บ.(4)เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า

(ซัมเมอร์ส) 65,920 บ.(5)เคร่ืองสูบน้ าชนิด

จมน้ า(ซัมเมอร์ส) 42,400 บ.(6)ตู้ควบคุม

เคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโขง่ 12,000 บ.(7) 

ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า(ซัมอมอร์ส)

ขนาด 2 แรงม้า 36,000 บ.

0.00 0

0

ครุภณัฑ์การเกษตร

(1) เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง

(3) เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0.00 51,800

(2) เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0.00 103,560

0

0

0

0

0

0

0



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 0.00 -100 %

0.00 131,660.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 51,800.00 100 %

0.00 29,500.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 30,226.00 0 %

0.00 59,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

-58-

โครงการจัดซ้ือถังบรรทุกน้ าขาสกี 1 ถัง 
ความจุ 4,000 ลิตร

0.00 0 0

ชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0.00 0 29,000

98,850

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 0.00 0 22,000

โครงการจัดซ้ือชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ า 
(ซัมเมอร์ส) จ านวน 2 ชุด

0.00 0 0

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 1

 แรงม้า

0.00 0

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2
 แรงม้า

0.00 0

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0.00 0

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 3 นิ้ว 0.00 0

เคร่ืองสูบน้ า ชนิดจมน้ า(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2

 แรงม้า 4" จ านวน 4 ตัว

0.00 0

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 0.00 0

(8) ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2

0.00 30,000

0

51,780

40,000

0

51,800

0



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

0.00 30,000.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

158,620.00 332,186.00

0.00 226,500.00 0 %

0.00 18,000.00 0 %

0.00 33,000.00 0 %

0.00 277,500.00

158,620.00 609,686.00

905,395.79 1,380,986.85

905,395.79 1,380,986.85

-59-

รวมแผนงานการพาณชิย์ 0.00 1,597,654 1,434,430

แผนงานงบกลาง

รวมงบลงทุน 0.00 497,654 334,430

รวมงานกิจการประปา 0.00 1,597,654 1,434,430

โครงการต่อเติมขยายเขตท่อเมนประปา

สายสิเกา - ควนกุน หมู่ที่ 4

0.00 0 0

รวมค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 0.00 0 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 0.00 0 0

โครงการต่อเติมขยายเขตท่อเมนประปา
สายบ้านไร่ออก-หลังอ าเภอ หมู่ที่ 5

0.00 0 0

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

ใบพัดเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 
จ านวน 14 ใบพัด 1.5 แรงม้า จ านวน 1 ตัว

0.00 12,594 0

รวมค่าครภุณัฑ์ 0.00 497,654 334,430

ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า 
(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า

0.00 0 30,000

ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโข่ง 0.00 0 11,000



ปี 2557 ปี 2558

-26-

ยอดตา่ง (%)

ประมาณการรายจ่ายจรงิ

ปี 2560ปี 2556 ปี 2559

134,782.00 120,130.00 21.21 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

73,000.00 84,000.00 12.5 %

7,834.00 14,941.00 25.94 %

260,000.00 254,700.00 28.01 %

135,251.00 165,080.00 2.93 %

610,867.00 638,851.00

610,867.00 638,851.00

610,867.00 638,851.00

610,867.00 638,851.00

19,385,724.2
6

22,837,182.5
0

รวมทุกแผนงาน 0.00 29,999,900 37,578,900

รวมงบกลาง

-60-

0.00 820,800 9,307,720

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 820,800 9,307,720

รวมงบกลาง 0.00 820,800 9,307,720

รวมงบกลาง 0.00 820,800 9,307,720

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0.00 260,000 332,834

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน่ (กบท.)

0.00 166,300 171,171

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 96,000 108,000

ส ารองจ่าย 0.00 150,000 188,915

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0 6,406,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0 1,920,000

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 148,500 180,000

งบกลาง

งบกลาง
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รายงานรายละเอียดประมาณรายจ่ายงบประมาณทั่วไป  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  

อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 37,578,900 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 
  

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

งานบริหารทั่วไป (00111) รวม 7,929,410 บาท 
 งบบุคลากร (52000) รวม 5,775,420 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)   รวม 2,311,920 บาท 
   เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) จ านวน 514,080 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก/รองนายก       

จ านวน 3 อัตรา คือ 
     (1) เงินเดือนนายก อบต. จ านวน 1 อัตรา 
     (2) เงินเดือนรองนายก อบต. จ านวน 2 อัตรา  

   

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200) จ านวน 42,120 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่นายก/รองนายก  

จ านวน  3 อัตรา คือ 
     (1) เงินประจ าต าแหน่งนายก อบต. จ านวน 1 อัตรา 
     (2) เงินประจ าต าแหน่งรองนายก อบต. จ านวน 2 อัตรา 

   

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300) จ านวน 42,120 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่นายก/รองนายก 

อบต. จ านวน 3 อัตรา คือ 
     (1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. จ านวน 1 อัตรา 
     (2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. จ านวน 2 อัตรา  

   

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล (210400) 

จ านวน 86,400 บาท 

    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้กับ
เลขานุการนายก อบต. จ านวน 1 อัตรา  

   

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600) จ านวน 1,627,200 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รอง

ประธานสภา สมาชิกสภาและเลขานุการสภา อบต. จ านวน 18 คน  
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 3,463,500 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน (220100) จ านวน 2,298,360 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี

ของพนักงานส่วนต าบล ในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 9 อัตรา ได้แก่ 
     (1) เงินเดือนปลัด อบต./รองปลัด อบต. จ านวน 2 อัตรา 
     (2) เงินเดือนหัวหน้าส านักงานปลัด จ านวน 1 อัตรา 
     (3) เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
     (4) เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
     (5) เงินเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
     (6) เงินเดือนเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
     (7) เงินเดือนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 1 อัตรา 

   

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จ านวน 19,320 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิม

อ่ืนๆ ตามสิทธิ์ที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ ก.
อบต. ก าหนดของพนักงานส่วนต าบลในส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  

   

   เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 168,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งนักบริหารงาน อบต. 

ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. หรือ
ต าแหน่งอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการหรือ 
ก.อบต. ก าหนดไว้  

   

   เงินวิทยฐานะ (220400) จ านวน 84,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับพนักงานส่วน

ต าบลสายงานบริหารตามสิทธิที่ระเบียบ ข้อกฎหมายและหนังสือ
สั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนดไว้ 

   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600) จ านวน 798,840 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป ตามสิทธิที่ระเบียบ ข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
หรือ ก.อบต.ก าหนดที่สังกัดในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ดังนี้ 
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  (1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา 
      - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน จ านวน 1 อัตรา 
      - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จ านวน 1 อัตรา 
      - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 อัตรา 
      - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
  (2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 
      - คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
      - นักการภารโรง จ านวน 1 อัตรา 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 94,980 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างทั่วไป และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิที่ระเบียบข้อ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด  

   

 งบด าเนินงาน (53000) รวม 2,092,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (53100) รวม 528,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (310300) 
จ านวน 290,000 บาท 

    1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 50,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมจัดหาพัสดุ  ค่าตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของ  อบต.  ค่าตอบแทนผู้มาช่วยราชการ  ค่าเบี้ยประชุม  
เช่น  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมายและสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบ  ค่าตอบแทน  อปพร.  เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงินรางวัล  เงินท าขวัญ  อันตรายเป็น
ครั้งคราว  ฯลฯ  

   

    2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 240,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป  
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   ค่าเบี้ยประชุม (310200) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติกฎหมายและมี
สิทธิรับเบี้ยประชุม  

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามที่ระเบียบก าหนด  

   

   ค่าเช่าบ้าน (310400) จ านวน 168,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าช าระเงินกู้กรณี

ปลูกสร้างบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  
   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 50,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

ผู้บริหารพนักงานส่วนต าบล/ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ 
   

  ค่าใช้สอย (532000) รวม 996,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 171,000 บาท 
    1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 30,000 บาท 

    ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 
    - ค่ารับวารสาร คู่มือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร 
หนังสือพิมพ์ส านักงานและหมู่บ้าน เป็นต้น 
    - ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - ค่าจ้างแรงงานต่างๆ เช่น แบกหามสัมภาระ ขนส่งของ เป็นต้น 
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา ประปา 
ค่าธรรมเนียมส ารวจและออกแบบไฟฟูา ประปา ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็นต้น 
    - ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้ า รถจักรยานยนต์หรือทรัพย์อ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนิคดีตามค าพิพากษา 
    - ค่าจ้างเหมาอ่ืนๆ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างก าจัดปลวก 
หนู แมลง ค่าจ้างเหมาดูดส้วมและสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาตดิตั้งอุปกรณ์
ห้องน้ า อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะ เป็นต้น 
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(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 23) 

    2. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ระดับอ าเภอ อ าเภอสิเกา จ านวน 25,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ ตาม
โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอของอ าเภอสิเกา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.
2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.2 ล าดับที่ 7) 

   

    3. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยท่ีท าการ อบต.         
จ านวน 36,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยที่ท า
การ อบต.ในช่วงนอกเวลาราชการจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ3,000 
บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 20) 

   

    4. ค่าเช่าอาคารสถานที่ จ านวน 60,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลชั่วคราว จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 5,000 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 24) 

   

    5. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 20,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น วาระสาร ปฏิทิน ฯลฯ ค่าจ้างเหมาท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายส าหรับ
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี 
อบต.บ่อหิน(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.2 ล าดับที่ 5) 
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   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน 80,000 บาท 
    ค่ารับรอง จ านวน 40,000 บาท    
    (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล          

จ านวน 20,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการ
รับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 25) 

   

    (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ              
จ านวน 20,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการ
รับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 25) 

   

    ค่าพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
    ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  จัดนิทรรศการ  ประกวดการ
แข่งขันต่างๆ  จัดกิจกรรมในวันส าคัญของทางราชการ  เช่น  วัน
ปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวดั ฯลฯ  
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 
หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี และ
พระราชพิธีต่างๆ 
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    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “หมู่บ้านถือศีล 5” 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีหรือท่ีเกี่ยวข้องในงานรัฐพิธี เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าเครื่องสักการะ พานพุ่ม พานดอกไม้ 
พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า เวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 27) 

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) 

รวม 675,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 250,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ผู้บริหาร ผู้ชว่ยผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ พนักงานจ้าง อปพร. และบุคคลที่มีค าสั่งจาก
ผู้บริหารให้ไปปฏิบัติราชการ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 28) 

   

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 20,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งก าหนด (กรณี
ครบวาระ ยุบสภาฯ กรณีต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ
เลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 26) 

   

    ค่าสินไหมทดแทน จ านวน 5,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหายส าหรับ

ผู้ประสบภัยจากรถในกรณีท่ีรถขององค์การบริหารส่วนต าบล
ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ใดผู้หนึ่งและเป็นที่ยุติว่ารถของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ผิดและกองทุนผู้ประสบภัยจากรถ
ได้จ่ายค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว  

   



- 68 - 

(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 22) 

    โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงาน 

จ านวน 400,000 บาท 

        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น และหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามท่ีระเบียบก าหนด 
     - ตั้งจ่ายไว้เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ิมประสิทธิภาพ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางที่ 6.3 ล าดับที่ 22) 

  

  

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 70,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้

ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น 
รถยนต์ส่วนกลาง CCTV  ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร
ส านักงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล ทรัพย์สินอ่ืนๆ
ของ อบต. ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 29) 

 

 

 

   ค่าวัสดุ (533000) รวม 365,000 บาท 
    วัสดุส านักงาน (330100) จ านวน 70,000 บาท 
        ต้ังจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ 

แฟูม ปากกา ดินสอ แผงก้ันห้อง ตรายาง แผ่นปูายชื่อส านักงาน/
หน่วยงาน แผ่นปูายต่างๆ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ธงชาติ ธง
สัญลักษณ์ น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 8) 
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    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จ านวน 3,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ 

สายไฟฟูา หลอดไฟฟูา ดอกล าโพง แผงวงจร ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 31) 

  

  

  

    วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้

กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า ถัง ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ า จานรอง 
กระติ๊กน้ าร้อน/น้ าแข็ง ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 30) 

  

  

  

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จ านวน 5,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เช่น  

หัวเทียน ล็อคพวงมาลัย หม้อน้ า กรวยจราจร ยางรถยนต์และ
จักรยานยนต์ แบตเตอรี่ ล้อ ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 32) 

  

  

  

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน 100,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน

ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของ อบต.  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 33) 

  

  

  

    วัสดุการเกษตร (331000) จ านวน 5,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ าและสัตว์ปีก 

พืชและสัตว์ จอบ กระถางต้นไม้ ดิน ยาฆ่าแมลง ฯลฯ (แผนพัฒนา
สามปี อบต.บ่อหิน(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว แนวทางท่ี 2.1  ล าดับที่ 30) 

  

  

  

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 2,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็น ค่าล้าง อัดขยายภาพ สี พู่กัน ฟิล์ม 

กระดาษเขียนโปสเตอร์  แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางที่ 3.2 
ล าดับที่ 5) 
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    วัสดุเครื่องแต่งกาย (331200) จ านวน 10,000 บาท 
        - ต้ังจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดร ากลองยาว 

เครื่องแต่งกายนางนพมาศ เครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ถุงเท้า รองเท้า
ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 33) 

  

  

  

    วัสดุกีฬา (331300) จ านวน 70,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล วอลเล่ย์บอล 

บาสเกตบอล ตะกร้อ ตาข่ายวอลเลย์บอล เสาตาข่ายกีฬา ฯลฯ 
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ฯ พ.ศ.2543 ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี       
อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางท่ี 5.1 ล าดับที่ 13) 

  

  

  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 70,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง แปูนพิมพ์ อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ แผ่นกรองแสง 
เครื่องกระจายสัญญาณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น   
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 35) 

  

  

  

    วัสดุอื่น (331700) จ านวน 20,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เช่น ชั้นวางรองเท้า ตู้พลาสติก 

กล่องพลาสติก ลิ้นชักพลาสติก วัสดุอ่ืนๆ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น กรวย ไฟฉาย สามเหลี่ยม เสื้อกั๊ก 
หลอดไฟฉาย ถ่านไฟฉาย แผงเหล็กก้ัน ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 37) 

  

  

  

   ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 203,000 บาท 
    ค่าไฟฟ้า (340100) จ านวน 120,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินของ 
อบต. และในที่สาธารณะ 
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(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (340200) จ านวน 15,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบล อาคารที่เป็นทรัพย์สินของ อบต. และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. และในที่สาธารณะ 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 

  

  

  

    ค่าบริการโทรศัพท์ (340300) จ านวน 20,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา ฯลฯ
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 

  

  

  

    ค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง

ตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ค่าธรรมเนียมการโอนในระบบ 
GFMIS ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 

  

  

  

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จ านวน 38,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบ

อินเทอร์เน็ต ค่าเช่าพื้นที่เซอร์ฟเวอร์ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 

  

  

  

 งบลงทุน (540000) รวม 26,990 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) รวม 26,990 บาท 
    (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1  จ านวน 22,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz จ านวน 1 หน่วย 
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    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB  
    - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
      1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
      2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ  
      3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี ความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB  
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย  
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
    - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 32) 

    (2) เครื่องพิมพ์ แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติดแทงค์จากโรงงาน  จ านวน 4,990 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติด

แทงค์จากโรงงาน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - พิมพ์งานแบบร่างด้วยความเร็วขาวด าไม่น้อยกว่า 27 แผ่น/
นาที สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่น/นาท ี 
    - ความเร็วการถ่ายเอกสารขาวด าไม่น้อยกว่า 5 วินาที/ส าเนา  
สีไม่น้อยกว่า 10 วินาที 
    - ความละเอียดการสแกน 600x1200 dpi (optical) 
    - ถาดปูอนกระดาษรองรับ 50 แผ่น (A4/75 แกรม) 
    - รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 
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(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 32) 

 งบรายจ่ายอ่ืน (550000) รวม 35,000 บาท 
  รายจ่ายอ่ืน (551000) รวม 35,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน (510200) จ านวน 35,000 บาท 
    1. ค่าส ารวจความพึงพอใจของประชาชน จ านวน 25,000 บาท    
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อผลการท างานของ อบต.  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 38) 

 

 

 

    2. ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 10,000 บาท    
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล

พ้ื น ฐ า น เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3ล าดับที่ 2) 

 

 

 

งานบริหารงานคลัง (00113) รวม 2,685,250 บาท 
 งบบุคลากร (520000) รวม 2,132,000 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (521000) รวม 2,132,000 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน (220100) จ านวน 1,220,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 5 อัตรา คือ 
    - เงินเดือนต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
    - เงินเดือนต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
    - เงินเดือนต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
    - เงินเดือนต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
    - เงินเดือนต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 

 

 

 

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน (220200) จ านวน 10,000 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบลและเงินเพิ่มอื่นๆ 

ตามสิทธทิี่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสัง่การหรือก.อบต. ก าหนด  
  

  
  

   เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วน

ราชการที่มีฐานะเป็นกองตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมายและ
หนังสือสั่งการ หรือ ก.อบต.ก าหนด  
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   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า (220500) จ านวน 210,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ าต าแหน่งเจ้า

พนักงานการเงินและบัญชี  
  

  
  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 550,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ระเบียบข้อ

กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนดให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 4 อัตรา คือ 
  (1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา คือ 
      - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 อัตรา  
      - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา  
      - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา  
      - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา  

  

  

  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง และเงินเพ่ิมอ่ืนๆ 

ตามสิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. 
ก าหนด  

    
  

 งบด าเนินงาน (530000) รวม 520,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (531000) รวม 230,000 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (310100) 
จ านวน 180,000 บาท 

    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้กับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง (เงินรางวัลประจ าปี)  

  

  

  

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)  จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค าสั่งของ อบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  

 

 

 

   ค่าเช่าบ้าน (310400) จ านวน 30,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าช าระเงินกู้กรณี

ปลูกสร้างบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  
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  ค่าใช้สอย (532000) รวม 105,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 20,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็น 

    - ค่าเย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียนต่างๆ 
    - ค่าเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ 
    - ค่ารับวารสาร หนังสือ คู่มือ เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ 
    - ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
    - ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน เช่น รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
    - ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น จัดท าปูายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

  

  

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) 

จ านวน 65,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จ านวน 15,000 บาท 

        ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้ 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 3) 

  

  

  

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
        ส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและค่าลงทะเบียนต่างๆ 

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

  

  

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาทรัพย์สินที่เป็นลักษณะการ

จ้างโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เอง เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ  
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   ค่าวัสดุ (533000) รวม 150,000 บาท 
    วัสดุส านักงาน (330100) จ านวน 70,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น แบบพิมพ์ กระดาษ 

แฟูม เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง แผ่นปูายต่างๆสมุดบัญชีฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 8) 

  

  

  

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเบนซิน น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ เพ่ือใช้ในกิจการของ อบต.  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 33) 

  

  

  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 70,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสเก็ต หมึก

คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดร์ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท เป็นต้น  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางที ่6.3 ล าดับที่ 35) 

  

  

  

    วัสดุอื่น (331700) จ านวน 5,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภท

ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 37) 

  

  

  

   ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 35,000 บาท 
    ค่าบริการไปรษณีย์ (340400) จ านวน 15,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวง

ตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบ GFMIS  ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 
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    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500) จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเช่า

พ้ืนที่เซอร์ฟเวอร์ระบบอินเทอร์เน็ต  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 

  

  

  

 งบลงทุน (540000) รวม 33,250 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์(541000) รวม 28,260 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) รวม 28,260 บาท 
    ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 4 ช้ัน จ านวน 17,400 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง ขนาด 

91.6 (W) x 45.8 (D) x 183 (H) CM. จ านวน 3 ตู้  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 42) 

 

 

 

    ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น จ านวน 10,860 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน

ทึบ 2 ชั้น ขนาด 88 (W) x 40.7 (D) x 88 (H) CM. จ านวน 3 ตู้ 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 42)  

 

 

 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) จ านวน 4,990 บาท 

    (1) เครื่องพิมพ์ แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติดแทงค์จากโรงงาน  จ านวน 4,990 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติด

แทงค์จากโรงงาน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - พิมพ์งานแบบร่างด้วยความเร็วขาวด าไม่น้อยกว่า 27 แผ่น/
นาที สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่น/นาที  
    - ความเร็วการถ่ายเอกสารขาวด าไม่น้อยกว่า 5 วินาที/ส าเนา  
สีไม่น้อยกว่า 10 วินาที 
    - ความละเอียดการสแกน 600x1200 dpi (optical) 
    - ถาดปูอนกระดาษรองรับ 50 แผ่น (A4/75 แกรม) 
    - รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 36) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 30,000 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000) รวม 30,000 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 30,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอืน่ (320200) 
      

    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศนูย์ อปพร. อบต.บ่อหิน จ านวน 10,000 บาท 
        ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่า  

     (1) ค่าใช้จ่ายการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ เทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ เช่น ค่าปูาย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ ค่าอาหาร
ประกอบเลี้ยงเหมาจ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามระเบียบของทาง
ราชการส าหรับ อปพร. และผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งจากผู้บริหาร  
     (2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ชุมชน/หมู่บ้าน เช่น ค่าอาหารประกอบเลี้ยงเหมาจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
     (3) เงินช่วยหรือค่ารักษาพยาบาล ค่าชดเชยสงเคราะห์และค่า
จัดท าศพ อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของทางราชการแล้ว
บาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการโดยอนุโลม หรือทุพพลภาพ จะได้รับเงินสงเคราะห์ เช่น 
เงินชดเชยการสูญเสียอวัยวะ หรือเงินด ารงชีพรายเดือน ในกรณี
พิการ ทุพพลภาพหรือถ้าเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าจัดท าศพ และเงิน
ชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
     (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันชีวิตหมู่เป็นรายปี  
     (5) ค่าฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวน อปพร. และฝึกอบรม
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการต่าง ๆ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.2 ล าดับที่ 6) 

  

  

  

    ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

        ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าปูองกันและบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ เช่น การปูองกันและ
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แก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าปุาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัย
หนาว อัคคีภัย และไฟปุา ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรอง
ราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์
ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ฯ พ.ศ.2543      

 
แผนงานการศึกษา (00210) 

 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) รวม 2,598,500 บาท 
  งบบุคลากร (520000) รวม 1,910,360 บาท 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (520000) รวม 1,910,360 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน (220700) จ านวน 1,436,360 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี

ของพนักงานส่วนต าบล ในกองการศกึษาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 อัตรา จ านวน 330,000 บาท ได้แก่ 
     (1) เงินเดือน ผอ.การศึกษา 
     (2) เงินเดือนนักวิชาการศึกษา 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี
ของพนักงานส่วนต าบล ในกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 5 อัตรา  จ านวน 1,106,360 บาท ได้แก่ 
     (1) เงินเดือน ครู ค.ศ.1 จ านวน 1 อัตรา 
     (2) เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 4 อัตรา 

  
 
 

  

  

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน 450,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วย

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วุฒิปริญญาตรี) ในกองการศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 อัตรา  จ านวน 230,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายพนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก 
(ไม่ก าหนดคุณวุฒิ) ในกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 อัตรา จ านวน 220,000 บาท 

  
 
 

  

  

   เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินและ

เงินเพ่ิมอ่ืนๆ ตามสิทธิ์ที่ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ หรือ 
ก.อบต. ก าหนดของพนักงานจ้างส่วนต าบลในกองการศึกษา  
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 งบด าเนินงาน  รวม 578,500 บาท 
  ค่าตอบแทน  รวม 382,500 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  
จ านวน 321,500 บาท 

    1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมจัดหาพัสดุ  ค่าตอบแทนในการส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานของ  อบต.  ค่าตอบแทนผู้มาช่วยราชการ  ค่าเบี้ยประชุม  
เช่น  คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือก/คัดเลือก  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมายและสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบ  ค่าตอบแทน  อปพร.  เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  เงินรางวัล  เงินท าขวัญ  อันตรายเป็น
ครั้งคราว  ฯลฯ  

   

    2. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 311,500 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจ าปี) ให้กับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  

   

   ค่าเบี้ยประชุม (310200) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติกฎหมายและมี
สิทธิรับเบี้ยประชุม  

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามท่ีระเบียบก าหนด 

   

   ค่าเช่าบ้าน (310400) จ านวน 36,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าช าระเงินกู้กรณี

ปลูกสร้างบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 5,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่

พนักงานส่วนต าบล/ผู้มีสิทธิตามระเบียบฯ  
   

  ค่าใช้สอย (532000) รวม 115,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 15,000 บาท 
    1. ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท 

    ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น 
    - ค่ารับวารสาร คู่มือ เอกสารทางวิชาการ นิตยสาร เป็นต้น 
    - ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว เอกสารอ่ืนๆ ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ จัดท าปกหนังสือและอ่ืนๆ  
    - ค่าจ้างแรงงานต่างๆ เช่น แบกหามสัมภาระ ขนส่งของ เป็นต้น 
    - ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปูายต่างๆ เป็นต้น 
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา ประปา
ค่าธรรมเนียมส ารวจและออกแบบไฟฟูา ประปา ค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เป็นต้น 

   

    2. ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ จ านวน 5,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบที่เป็นกิจการงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ค่าจ้างเหมา
ท าปูายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น 

   

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน 25,000 บาท 
    ค่ารับรอง จ านวน 15,000 บาท    
    (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล          

จ านวน 5,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการ
รับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 25) 
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    (2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ              
จ านวน 10,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่า
พิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้ง
ค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการ
รับรองเพ่ือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป
นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนะศึกษาดูงานและ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 25) 

   

    ค่าพิธีการ จ านวน 10,000 บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรม ฯลฯ 
    ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ  จัดนิทรรศการ  ประกวดการ
แข่งขันต่างๆ  จัดกิจกรรมในวันส าคัญของทางราชการ  เช่น  วัน
ปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ 
    - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัด 
ฯลฯ  
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม “หมู่บ้านถือศีล 5” 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีหรือท่ีเกี่ยวข้องในงานรัฐพิธี เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ค่าเครื่องสักการะ พานพุ่ม พานดอกไม้ 
พวงมาลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า เวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อธงชาติ ธงเฉลิมพระเกียรติ เสาธง 
ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 27) 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) 

จ านวน 70,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ส าหรับเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 26)  

   

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 20,000 บาท 
        ตั้งจ่ายไว้เพ่ือสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านพรุจูด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านดุหุน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านไร่ออก เพ่ือน าไปด าเนินการตามโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว เช่น ไม้กวาด น้ ายาล้างห้องน้ า ก้อนดับกลิ่น ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปีอบต.บ่อหิน(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางที่ 3.1 
ล าดับที่ 21) 

  

  

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้

ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น 
ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทรัพย์สิน
ของ อบต. ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 29) 

 

 

 

   ค่าวัสดุ (533000) รวม 56,000 บาท 
    วัสดุส านักงาน (330100) จ านวน 20,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ 

แฟูม ปากกา ดินสอ แผงก้ันห้อง น้ าดื่ม เครื่องดับเพลิง ธง
สัญลักษณ์ต่างๆ ธงชาติ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก แผ่นปูายต่างๆ มู่ลี่ 
นาฬิกา ฯลฯ ส าหรับใช้ในส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 8) 

    วัสดุการเกษตร (331000) จ านวน 4,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปุ๋ย พันธุ์สัตว์น้ า พืชและสัตว์ 

จอบ คราดซี่ กระถางต้นไม้ ดิน ยาฆ่าแมลง ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว แนวทางที่ 2.1 ล าดับ
ที่ 30)  

  

  

  

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) จ านวน 2,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็น ค่าล้าง อัดขยายภาพ สี พู่กัน แผ่นซีดี 

ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.
2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.2 ล าดับที่ 5) 

  

  

  

    วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 20,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

แผ่นดิสก์ หมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น  
(แผนพัฒนาสามปีอบต.บ่อหิน(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 35) 

  

  

  

    วัสดุอื่น (331700) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เช่น ชั้นวางรองเท้า ตู้พลาสติก 

กล่องพลาสติก ลิ้นชักพลาสติก วัสดุอ่ืนๆ อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปีอบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 37) 

  

  

  

   ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 20,000 บาท 
    ค่าไฟฟ้า (340100) จ านวน 20,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภายในเขตต าบลบ่อหิน  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 
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 งบลงทุน (540000) รวม 109,640 บาท 
  ค่าครุภัณฑ ์(541000) รวม 109,640 บาท 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100) จ านวน  104,650 บาท  
    ตู้บานเลื่อนกระจกสูง 4 ช้ัน จ านวน 11,600 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง      

ขนาด 91.6 (W) x 45.8 (D) x 183 (H) CM. จ านวน 2 ตู้          
ตู้ละ 5,800 บาท (ศพด.บ้านพรุจูด, ศพด.บ้านดุหุน)  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 42) 

 

 

 

    ตู้บานเลื่อนทึบสูง จ านวน 5,500 บาท 
        - ตั้ งจ่ายไว้เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบสูง          

ขนาด 91.6 x 45.8 x 183 CM. จ านวน 1 ตู้ (ศพด.บ้านไสต้นวา) 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 42) 

 

 

 

    ตู้วางรองเท้า ขนาด 5 ชั้น จ านวน 12,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางรองเท้า ขนาด 5 ชั้น 

กว้าง 35 x ยาว 37 x ลึก 13 นิ้ว  จ านวน 3 ตู้ ตู้ละ 4,000 บาท 
(ศพด.บ้านไสต้นวา,ศพด.บ้านไร่ออก, ศพด.บ้านหัวหิน)  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 42) 

  

  

  

    โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหาร จ านวน 71,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าโต๊ะอาหาร ขนาด 150 x 80 x 50 

CM พร้อมเก้าอ้ีรับประทานอาหาร ขนาด 150 x 30 x 25 CM   
(1 ชุด ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว เก้าอ้ี 2 ตัว) จ านวน 10 ชุด ชุดละ 
7,100 บาท (ศพด.บ้านไร่ออก จ านวน 4 ชุด, ศพด.บ้านพรุจูด 
จ านวน 2 ชุด, ศพด.บ้านดุหุน จ านวน 4 ชุด)  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 42) 

  

  

  

    ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 4 ประตู จ านวน 4,550 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 4 ประตู 

ขนาด 918 x 458 x 1830 MM. จ านวน 7 ใบ ใบละ 650 บาท 
(ศพด.บ้านหัวหิน) 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
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การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 42) 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) รวม 4,990 บาท 

    เครื่องพิมพ์ แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติดแทงค์จากโรงงาน  จ านวน 4,990 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบ InkJet (พ่นหมึก) ติด

แทงค์จากโรงงาน คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
    - พิมพ์งานแบบร่างด้วยความเร็วขาวด าไม่น้อยกว่า 27 แผ่น/
นาที สีไม่น้อยกว่า 15 แผ่น/นาที  
    - ความเร็วการถ่ายเอกสารขาวด าไม่น้อยกว่า 5 วินาที/ส าเนา  
สีไม่น้อยกว่า 10 วินาที 
    - ความละเอียดการสแกน 600x1200 dpi (optical) 
    - ถาดปูอนกระดาษรองรับ 50 แผ่น (A4/75 แกรม) 
    - รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 36) 

 

 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวม 5,705,350 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000) รวม 2,643,350 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 829,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น (320300) 
 

 
 

    โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง จ านวน 50,000 บาท 
          (1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน            
จ านวน 10,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร อาหารกลางวัน 
อาหารว่าง และค่าวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1 
ล าดับที่ 31) 

 

 

 

          (2) โครงการจัดการแขง่ขันทักษะทางวิชาการให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
จ านวน 20,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันทักษะ
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ทางวิชาการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาหารกลางวัน อาหารว่าง 
ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 3.1 ล าดับที่ 25) 

          (3) โครงการจัดการแขง่ขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 20,000 บาท                
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บ่อหิน เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา       
ค่าจัดท าสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ              
ปูายประชาสัมพันธ์ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปีอบต.บ่อหิน(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางที่ 5.1 ล าดับที่ 12) 

  

  

  

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 779,000 บาท 
          (1) โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 735,000 บาท                 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม เช่น  
ผลไม้  ขนมหวาน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ่อหิน  จ านวน 5 ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
พรุจูด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุ
หุน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่
ออก (150 คน x 20 บาท x 245 วัน) (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อ
หิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแนวทางท่ี 3.1 ล าดับที่ 2) 

   

          (2) โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น
ร่วมกับชุมชน   จ านวน 30,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายเพื่อสนับสนุนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 5 ศูนย์  ได้แก่         ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพรุจูด, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านดุหุน,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านไร่ออก เพ่ือจัดท าโครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ประเพณีท้องถิ่นร่วมกับชุมชน (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน 
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแนวทางท่ี 3.3 ล าดับที่ 27) 
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          (3) โครงการจัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน จ านวน 7,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุม 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสถานที่ อาหาร อาหารว่าง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแนวทางที่ 3.1 
ล าดับที่ 26)  

 

 

 

         (4) โครงการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน            
จ านวน 7,000 บาท  
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดประชุม 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าสถานที่ อาหาร อาหารว่าง ฯลฯ 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางที่ 3.1 
ล าดับที่ 26) 

 

 

 

   ค่าวัสดุ (533000) รวม 1,814,350 บาท 
    ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) จ านวน 1,804,350 บาท 
         (1) โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่

ต าบลบ่อหิน  จ านวน 1,468,350 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียน
บ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก โรงเรียนบ้าน
หัวหิน (753 คน x 7.5 บาท x 260 วัน)  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1
ล าดับที่ 4) 

   

        (2) ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งเอง 
จ านวน 336,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก จ านวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน (150 
คน x 7.5 บาท x 260 วัน) (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.

  

  

  



- 89 - 

2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1 ล าดับที่ 5) 

    วัสดุอื่น (331700) จ านวน 10,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เช่น ที่นอนเด็กส าหรับส าหรับ

ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 37) 

  

  

  

 งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 3,062,000 บาท 
  เงินอุดหนุน (561000) รวม 3,062,000 บาท 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200) จ านวน 3,062,000 บาท 
    (1) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560  

 จ านวน 50,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด โรงเรียนบ้านดุหุน 
โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก และโรงเรียนบ้านหัวหิน 
โรงเรียนละ 10,000 บาท เพ่ือไปด าเนินการตามโครงการวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี 2560 (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน       
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1 ล าดับที่ 6) 

 

 

 

    (2) โครงการอหารกลางส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลบ่อหิน           
จ านวน 3,012,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรุจูด 
โรงเรียนบ้านดุหุน โรงเรียนบ้านไสต้นวา โรงเรียนบ้านไร่ออก และ
โรงเรียนบ้านหัวหิน (753 คน x 20 บาท X 200 วัน) (แผนพัฒนา
สามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1 ล าดับที่ 3) 

  

  

  

แผนงานสาธารณสุข (00220) 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) รวม 90,000 บาท 
 งบด าเนินงาน (53000) รวม 90,000 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 40,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 20,000 บาท 
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       ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างแรงงานฉีด
พ่นหมอกควัน เพ่ือระงับการแพร่ของโรค เป็นต้น 
    - ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่าง ฯลฯ 

  

  

  

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) 

จ านวน 20,000 บาท 

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการป้องกันควบคุม
โรคต่าง ๆ 

จ านวน 20,000 บาท 

       ตั้งจ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการปูองกัน ควบคุมโรคต่าง ๆ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 

6.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ

สังคม แนวทางท่ี 5.2 ล าดับที่ 2) 

  

  

  

  ค่าวัสด ุ(533000) รวม 50,000 บาท 
   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จ านวน 50,000 บาท 
        ตั้ งจ่ายไว้ เ พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเปลหามคนไข้  เวชภัณฑ์ 

ผ้าพันแผล ส าลี สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย สารเคมีก าจัดยุงลาย 
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ ยาคุมก าเนิดสัตว์ เวชภัณฑ์
อ่ืนๆ เคมีภัณฑ์อ่ืน ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39)  

  

  

  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 3,106,220 บาท 
 งบบุคลากร (520000) รวม 2,665,530 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000) รวม 2,665,530 บาท 
   เงินเดือนพนักงาน (220100) จ านวน 585,540 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่

พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 อัตรา ดังนี้  
    - เงินเดือนผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา 
    - เงินเดือนนายช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา  
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   เงินประจ าต าแหน่ง (220300) จ านวน 42,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการ/หัวหน้าส่วน

ราชการที่มีฐานะเป็นกองตามสิทธิที่ระเบียบ ข้อกฎหมายและ
หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด 

   

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220700) จ านวน 1,882,860 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างพนักงานจ้าง ตามสิทธิที่ระเบียบข้อ

กฎหมาย หนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 10 อัตรา  
  (1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 7 อัตรา แยกเป็น 
      - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 1 อัตรา 
      - ต าแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา จ านวน 1 อัตรา 
      - ต าแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟูา จ านวน 1 อัตรา 
      - ต าแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจ านวน 2 อัตรา 
      - ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา จ านวน 1 อัตรา 
      - ต าแหน่งผู้ช่วยช่างส ารวจ จ านวน 1 อัตรา 
  (2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา แยกเป็น  
      - ต าแหน่งพนักงานผลิตน้ าประปา จ านวน 1 อัตรา 
      - ต าแหน่งพนักงานจดมาตรวัดน้ า จ านวน 1 อัตรา 
      - ต าแหน่งคนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

   

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) จ านวน 155,130 บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง และเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ตาม

สิทธิที่ระเบียบข้อกฎหมาย และหนังสือสั่งการหรือ ก.อบต. ก าหนด  
   

 
งบด าเนินงาน (530000) รวม 431,190 บาท 

  ค่าตอบแทน (531000) รวม 281,190 บาท 
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (310100) 
จ านวน 261,190 บาท 

    1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์           
จ านวน 25,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาช่วยปฏิบัติราชการตามภารกิจของ 
อบต. เพื่อประโยชน์แก่ อบต. เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามภารกิจหรือตามค าสั่งของ อบต. ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบฯ  
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    2. ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)                  
จ านวน 236,190 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนหรือเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง  

   

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือ
วันหยุดราชการรวมถึงบุคคลที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตาม
ค าสั่งของ อบต. เป็นต้น ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  

   

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310300) จ านวน 10,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล และผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตามระเบียบฯ  
   

  ค่าใช้สอย (532000) รวม 80,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น 

    - ค่ารับวารสาร หนังสือ คู่มือ เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ 
    - ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน พิมพ์เขียว ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก
หนังสือ ฯลฯ 
    - ค่าจ้างแรงงานต่างๆเช่น แบกหามสัมภาระ ขนส่งของ เป็นต้น 
    - ค่าเบี้ยประกันทรัพย์สิน เช่น รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกน้ า 
รถยนต์ รถกระเช้า รถอเนกประสงค์ ฯลฯ  
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าตรวจคุณภาพน้ า เป็นต้น 
    - ค่าโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เช่น จัดท าปูายโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

   

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) 

   

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับเป็น

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อ
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หิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 28) 

  ค่าวัสดุ (533000) รวม 70,000 บาท 
   วัสดุส านักงาน (330100) จ านวน 30,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงานเช่น กระดาษ ปากกา 

กระดานไวท์บอร์ด เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ตรายาง แผ่นปูายต่าง 
ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 8) 

   

   วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์           

หมึกคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล 
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 35) 

   

 
งบลงทุน  รวม 9,500 บาท 

  ค่าครุภัณฑ ์ รวม 9,500 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 9,500 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

    1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 
    2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
    3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
    4. พร้อมใบมีด  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 77) 

   

งานไฟฟ้าถนน (00242) รวม 3,689,400 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000) รวม 1,815,000 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 1,300,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 100,000 บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาต่าง ๆ เช่น 

    - ค่าจ้างแรงงานต่างๆ เช่น แบกหามสัมภาระ ขนส่งของ ขุดดิน 
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ขุดท่อ ขุดบ่อ ขุดสระน้ า ค่าแรงงานในการจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าเช่าทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ 
    - ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ ค่าตัดหญ้า ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ 
    - ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมมิเตอร์ไฟฟูา ประปา 
ค่าส ารวจออกแบบไฟฟูา ประปา ฯลฯ  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320100) จ านวน 1,200,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้

ตามปกติ เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและแรงงาน เช่น รถ
กระเช้ าไฟฟูา รถจักรยานยนต์  รถยนต์  รถอเนกป ระสงค์ 
รถบรรทุกน้ า ตู้ โต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ า ถนนภายใน
หมู่บ้าน ศาลาอเนกประสงค์ บ่อน้ า ระบบประปา CCTV อาคาร
ต่างๆ ไฟฟูาสาธารณะ หอกระจายข่าว วัสดุต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ 
ทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต. และที่ได้รับการถ่ายโอน ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 29) 

   

  ค่าวัสดุ (533000) รวม 515,000 บาท 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟ หลอด

ไฟฟูา ดอกล าโพง เครื่องวัดกระแสไฟฟูา เข็มขัดรัดสายไฟฟูา 
แผงวงจร ขาหลอดไฟ ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปีอบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 31) 

   

   วัสดุก่อสร้าง (330600) จ านวน 100,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ท่อ อิฐ หิน ปูน ไม้ต่างๆ 

ค้อน จอบ กระเบื้อง ยางมะตอย ไม้ สี  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 
ท่อน้ าบาดาล ท่อต่างๆ สว่าน เทปวัดระยะ ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 41) 

   

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) จ านวน 40,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุกน้ า 

รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ เช่น ยางรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หัว
เทียน กุญแจปากตาย กุญแจปากเลื่อน คีมล็อค แบตเตอรี่ ล้อ เข็ม
ขัดนิรภัย ล๊อกเกียร์/ครัตช์ ฯลฯ  
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(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 32) 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน 200,000 บาท 
        เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามัน

ดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ รถบรรทุก
น้ า รถจักรยานยนต์ รถบรรทุกเทท้ายชนิด 6 ล้อ เครื่องปั่นไฟ 
เครื่องตัดหญ้า กิจการประปา ฯลฯ และเพ่ือสนับสนุนให้กับ
เครื่องจักรกลของหน่วยงานอ่ืนที่ อบต. ขอรับการสนับสนุนให้มา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม (แผนพัฒนาสาม
ปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 33) 

      

   วัสดุอื่น (331700) จ านวน 75,000 บาท 
         (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและ

ประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เช่น มาตรวัดน้ า หรือ
มิเตอร์ ฯลฯ (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางที่ 
6.3 ล าดับที่ 37) 
     (2) สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง ชนิดหัวล๊อกทองเหลือง 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิงชนิดยาง  ชนิดหัวล๊อก
ทองเหลือง  ผลิตจากยางสังเคราะห์  100%  ขนาดผ่าศูนย์กลาง  
1.5  นิ้ว  ยาว  20  เมตร  จ านวน  2  เส้น ๆ  ละ  12,500  บาท  
เป็นเงิน  25,000  บาท (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.
2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 37) 

      

 งบลงทุน (540000) รวม 1,854,400 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000) รวม 1,834,400 บาท 
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (421000)    1,834,400 บาท  
    โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง หมู่ที่ 3 จ านวน 403,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถัง

สูง หมู่ที่  3 บ้านดุหุน ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง    
(ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน) (แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน  
(พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน แนวทางที่ 1.3 ล าดับที่ 17) 
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    โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง หมู่ที่ 5 จ านวน 396,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถัง

สูง หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
(ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน)  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 33) 

      

    โครงการก่อสร้างระบบประปา หอถังสูง หมู่ที่ 7 จ านวน 427,800 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา หอถัง

สูง หมู่ที่  7 บ้านใหม่ ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิ เกา จังหวัดตรัง     
(ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน)  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 48)   

      

    โครงการขยายเขตประปา สายพรุจูด-ไสต้นวา จ านวน 230,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการขยายเขตประปา สายพรุจูด-

ไสต้นวา  ต าบลบ่อหิน  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง                    
(ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน)  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 17)   

      

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสนามกีฬา 
หมู่ที่ 8 

จ านวน 377,600 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางสนามกีฬา หมู่ที่  8 บ้านโต๊ะบัน ต าบลบ่อหิน  
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง (ตามแบบแปลน อบต.บ่อหิน) 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.1 ล าดับที่ 126)   

      

  ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (421200) 

 
จ านวน 

 
20,000 

 
บาท 

   ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานฯ  จ านวน 20,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ่ายให้แก่เอกชน นิติ

บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
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 งบรายจ่ายอ่ืน (550000)  รวม 20,000 บาท 
  รายจ่ายอ่ืน (551000) รวม 20,000 บาท 
   รายจ่ายอ่ืน (510200) จ านวน 20,000 บาท 
    (1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน 

จ านวน 10,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปรับปรุงผังเมืองรวม/
ชุมชน และการวางผังชุมชน  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 78) 

   

     (2) ค่าใช้จ่ายในการส ารวจแนวเขตที่ดิน จ านวน 10,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าส ารวจแนวเขตท่ีดิน ค่าระวางแผนที่ ค่ารับรอง
แนวเขต ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 5) 

      

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 170,000 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000) รวม 170,000 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 170,000 บาท 
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน 120,000 บาท 
        ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานประจ าเตาเผาขยะ

ขนาดเล็ก ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 

      

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น (320300) 

จ านวน 50,000 บาท 

    โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้นทาง 

จ านวน 50,000 บาท 

        ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง 
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม แนวทางท่ี 4.2 ล าดับที่ 9) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 180,000 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000) รวม 180,000 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 180,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น (320300) 
จ านวน 180,000 บาท 

    ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จ านวน 50,000 บาท 
        - ค่าใช้จ่ายด าเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เช่น โครงการปลูกปุา, ปลูกหญ้า
แฝก, ปล่อยปลา, ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์, โครงการรักน้ า 
รักปุา รักษาแผ่นดิน ฯลฯ 
    - ค่าใช้จ่ายในการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
    - ค่าจัดท าโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
    - ค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและ
เพ่ืออยู่อาศัย 
    - ค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิ
เด็ก การพนัน การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ 
    - ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    - ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดท าตู้รับเรื่องร้อง
ทุกข์ รอ้งเรียนประจ าหมู่บ้านการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย โครงการเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภา ฯลฯ 
    - ค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย  
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนการพัฒนา
ผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน 
    - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณา
การเพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาต าบล 
    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แก้ไข
ปัญหาความยากจน พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 
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    - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    - ค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการหนูน้อยรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    - ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปุวยด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 

   ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ฯลฯ จ านวน 100,000 บาท 
    ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น 

    - ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนากิจกรรมการให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการ การจัดเวทีประชาคม การส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิ
ปัญญาไทย และวิทยาการสมัยใหม่  
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการรณรงค์ 
กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน เช่น 
แก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม กองทุนหมู่บ้าน การ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี การพนัน และการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน
ท ากิน ฯลฯ 
    - ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นแก่ราษฎร 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ในการฝึกอบรมภายใต้โครงการ
ให้ความรู้การปูองกันภัยต่างๆ แก่ประชาชน เช่น สาธารณภัย ดิน
ถล่ม อัคคีภัย แผ่นดินไหวและอุบัติเหตุ ฯลฯ 
    - โครงการฝึกอบรมในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้คุณธรรม
จริยธรรม  
    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และจัดกิจกรรมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการกิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว 
    - ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างเสริมวินัยจราจรเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 
    - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม เพ่ือสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
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   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 30,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด กิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด  
การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางท่ี 5.2 ล าดับที่ 18) 

  

  

  

 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 252,620 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000) รวม 252,620 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 252,620 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น (320300) 
      

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน จ านวน 182,620 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬานักเรียน 

เยาวชน ประชาชนเพ่ือต่อต้านยาเสพติด เช่น ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสินกีฬา ค่าจัดท าสนามแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ
แข่ งขั น  ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง  ค่ าถ้ ว ยรางวั ล  ค่ า เ งิ น รางวั ล  ปู าย
ประชาสัมพันธ์ เครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม แนวทางท่ี 5.1ล าดับที่ 20) 

  

  

  

    โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืน จ านวน 70,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬา อบต. 

หรือนักกีฬา เด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไป เข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กีฬาสิเกาสัมพันธ์ มหกรรม
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพติดอ าเภอสิเกาและอ าเภอวังวิเศษ 
การแข่งขันฟุตบอลท้องที่ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เป็นต้น 
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกซ้อมและแข่งขัน ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ
เดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก ค่าเครื่องดื่ม น้ า น้ าแข็ง ค่า
เวชภัณฑ์ ค่าปูายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 34)  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 400,000 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000) รวม 290,000 บาท 
  ค่าใช้สอย (532000) รวม 290,000 บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น (320300) 
จ านวน 290,000 บาท 

    โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 
2560 

จ านวน 140,000 บาท 

        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจ าปี 2560 เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเวที โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง 
เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.3 
ล าดับที่ 8) 

  

  

  

    โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจ าปี 2559 จ านวน 100,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวัน

ลอยกระทง ประจ าปี 2559 เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเวที โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องเสียง เต็นท์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.3 
ล าดับที่ 12) 

  

  

  

    โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ประจ าปี 2560 

จ านวน 50,000 บาท 

        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบ
สานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจ าปี 2560 เช่น 
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าของรางวัล ค่าเช่าเวที โต๊ะ 
เก้าอ้ี เครื่องเสียง เต็นท์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางที่ 3.1 
ล าดับที่ 57) 
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 งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 110,000 บาท 
  เงินอุดหนุน (561000) รวม 110,000 บาท 
   เงินอุดหนุนเอกชน (610300) จ านวน 110,000 บาท 
    (1) เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม

และจริยธรรมบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 จ านวน 60,000 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมบ้านดุหุน เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการสอน
ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2560  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1 
ล าดับที่ 8) 

 

 

 

    (2) เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมบ้านโต๊ะบัน หมู่ที่ 8 จ านวน 25,000 บาท 
    - ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมบ้านโต๊ะบัน เพ่ือไปด าเนินงานตามโครงการสอน
ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน ประจ าปี 2560  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1 
ล าดับที่ 9)  

 

 

 

    (3) เงินอุดหนุนกิจการศาสนาให้แก่ศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
และจริยธรรมบ้านปากคลอง หมู่ที่ 9 จ านวน 25,000 บาท 
     - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมบ้านปากคลอง เพ่ือไปด าเนินงานตาม
โครงการสอนศาสนาอิสลามภาคฟัรดู อีน ประจ าปี  2560  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางที่ 3.1 
ล าดับที่ 10) 
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แผนงานการพาณิชย์ (00330) 
 

งานกิจการประปา (00332) รวม 1,434,430 บาท 
 งบด าเนินงาน (530000)  รวม 1,100,000 บาท 
  ค่าวัสดุ (533000) รวม 200,000 บาท 
   วัสดุก่อสร้าง (330600) จ านวน 200,000 บาท 
        ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น ท่อเมน กาว ข้อต่อ 

ข้องอ ท่อน้ า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ  
  

  
  

  ค่าสาธารณูปโภค (534000) รวม 900,000 บาท 
   ค่าไฟฟ้า (340100) จ านวน 900,000 บาท 
        เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ไ ฟ ฟู า ส า ห รั บ ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ห มู่ บ้ า น  

(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร แนวทางท่ี 6.3 ล าดับที่ 39) 

  
  

  

 งบลงทุน (540000) รวม 334,430 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์ (541000) รวม 334,430 บาท 
   ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)       
    (1) เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง จ านวน 22,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสูบน้ าได้ 450 ลิตร/นาท ีเป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอย

โข่งใช้มอเตอร์ไฟฟูา ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) ปริมาณ
น้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 450  ลิตร/นาที หรือประมาณ 120  แกลลอน 
(อเมริกัน) ต่อนาที ส่งน้ าได้สูงไม่ต่ ากว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟูาต้องมีครบชุดพร้อมที่จะ
ใช้งานได้ เครื่องละ 11,000 บาท จ านวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1 . 3  ล าดับที่ 78) 

  

  

  

    (2) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 51,780 บาท 
        เ พ่ือจ่ าย เป็นค่าจั ดซื้ อ เครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า  (ซัม เมอร์ส ) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 25,890 
บาท เป็นเงิน 51,780 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 78) 
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    (3) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 51,800 บาท 
        เ พ่ือจ่ าย เป็นค่าจั ดซื้ อ เครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า  (ซัม เมอร์ส ) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ขนาด 1.5 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 25,900 
บาท เป็นเงิน 51,800 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 78) 

  

  

  

    (4) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 40,000 บาท 
        เ พ่ือจ่ าย เป็นค่าจั ดซื้ อ เครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า  (ซัม เมอร์ส ) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ขนาด 1 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 20,000 บาท 
เป็นเงิน 40,000 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 78) 

  

  

  

    (5) เครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 98,850 บาท 
        เ พ่ือจ่ าย เป็นค่าจั ดซื้ อ เครื่ องสูบน้ าชนิดจมน้ า  (ซัม เมอร์ส ) 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4” ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 3 ตัวๆ ละ 32,950 บาท 
เป็นเงิน 98,850 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 78) 

  

  

  

    (6) ชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) จ านวน 29,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดใบพัดเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

จ านวน 19 ใบพัด ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ตัวๆ ละ 14,500 บาท 
เป็นเงิน 29,000 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 78) 

  

  

  

    (7) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง จ านวน 11,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง จ านวน    

1 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ชุดละ 11,000 บาท  
(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางท่ี 1.3 ล าดับที่ 78) 

  

  

  

    (8) ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 30,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

ขนาด 2 แรงม้า จ านวน 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์ ราคาชุดละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 30,000 บาท(แผนพฒันาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.3ล าดับที่ 78) 
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แผนงานงบกลาง (00410) 
 

งบกลาง (000411) รวม 9,307,720 บาท 
 งบกลาง (510000) รวม 9,307,720 บาท 
  งบกลาง (511000) รวม 9,307,720 บาท 
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) จ านวน 180,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปที่ปฏิบัติงานใน
ส านักงานและส าหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน ศพด. ในอัตราร้อย
ละ 5 ของค่าจ้างทั้งปี  

  

  

  

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) จ านวน 108,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย

เอดส์ของต าบลบ่อหิน จ านวน 16 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน  
   

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110700) จ านวน 6,406,800 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุของต าบลบ่อหิน จ านวน 795 คน  
   

   เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800) จ านวน 1,920,000 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้

พิการของต าบลบ่อหิน จ านวน 200 คนๆ ละ 800 บาท/เดือน  
   

   ส ารองจ่าย (111000) จ านวน 188,915 บาท 
        - ตั้งจ่ายไว้เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทา

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ฯ พ.ศ.2543     

  

  

  

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) จ านวน 332,834 บาท 
    1. เงินทุนการศึกษา จ านวน 103,000 บาท 

    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการศึกษาส าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา เดก็ด้อยโอกาส ในหลักสูตรที่สูงกว่าการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ซึ่งรัฐจัดให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย) หรือเทียบเท่าแต่ต้อง
ไม่ต้องสูงกว่าปริญญาตรี  
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(แผนพัฒนาสามปี อบต.บ่อหิน (พ.ศ.2560-2562) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม แนวทางท่ี 3.1 
ล าดับที่ 1) 
     - ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการศึกษาส าหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ จ านวน 35,000 บาท 
     - ตั้งจ่ายไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการศึกษาส าหรับ
พนักงานทั่วไป ต าแหน่งผู้ดูแลเด็ก จ านวน 35,000 บาท 
 

    2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ่อหิน      
จ านวน 129,834 บาท 
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบในการเข้าร่วมโครงการ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในอัตราร้อยละ 40 ของจ านวนเงินทั้งหมดที่มาจากจ านวน
ประชากรทั้งหมดในต าบลคูณด้วยอัตราต่อหัวประชากรรายละ 45 

 

 

 

    3. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลบ่อหิน          
จ านวน 100,000 บาท  
    - ตั้งจ่ายไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบล
บ่อหิน โดยยึดหลักการออม รัฐบาล 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 ส่วน ประชาชน 1 ส่วน 

   

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
(120100) 

จ านวน 171,171 บาท 

        - ตั้งจ่ายไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยสมทบจ านวนร้อยละ 1 ของประมาณ
การรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป  

  
  

  

  
 



แผนงาน

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย

332,834 332,834
108,000 108,000
180,000 180,000

6,406,800 6,406,800

171,171 171,171

188,915 188,915

1,920,000 1,920,000

งบบุคลากร เงินเดือน 

(ฝ่ายการเมือง)
42,120 42,120

1,627,200 1,627,200

86,400 86,400

514,080 514,080

42,120 42,120

1,882,860 450,000 1,348,840 3,681,700
29,320 29,320

เงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)
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ขอ้บัญญตังิบประมาณรายจ่าย

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

การ

พาณิชย์

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ส ารองจ่าย

เบี้ยยังชีพคนพิการ
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล

เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง

นายก
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

รวม

งบกลาง งบกลาง

แผนงาน

งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป



แผนงาน

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

การ

พาณิชย์

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

155,130 24,000 194,980 374,110
585,540 1,436,360 3,518,360 5,540,260

84,000 84,000
210,000 210,000

42,000 210,000 252,000

งบด าเนินงาน 10,000 5,000 50,000 65,000

10,000 10,000 20,000

261,190 321,500 470,000 1,052,690

36,000 198,000 234,000

10,000 10,000 30,000 50,000

ค่าใช้สอย 250,000 20,000 15,000 191,000 476,000

25,000 80,000 105,000

50,000 50,000

50,000 50,000 300,000 400,000
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า

เงินประจ าต าแหน่ง

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าตอบแทน



แผนงาน

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

การ

พาณิชย์

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

100,000 100,000

10,000 10,000

20,000 20,000

20,000 20,000

5,000 5,000

182,620 182,620

140,000 140,000

100,000 100,000

15,000 15,000

70,000 70,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัด

ฝึกอบรม ประชุม สัมนา ฯลฯ

โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

และวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2560

โครงการจัดงานประเพณีวันลอย

กระทง ประจ าปี 2559

โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูล

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม

แข่งขันกับหน่วยงานอื่น

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด

จากสาธารณภัยต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์ อปพร.

 อบต.บ่อหิน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง

ค่าสินไหมทดแทน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

 เยาวชน และประชาชน
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แผนงาน

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

การ

พาณิชย์

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

30,000 30,000

400,000 400,000

50,000 50,000

20,000 20,000

50,000 50,000

799,000 799,000

50,000 50,000

1,200,000 10,000 90,000 1,300,000
ค่าวัสดุ 10,000 10,000

40,000 5,000 45,000
40,000 20,000 140,000 200,000

100,000 3,000 103,000
200,000 105,000 305,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุคอมพิวเตอร์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เชิง

ปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคต่างๆ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา
โครงการองค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อหินด าเนินการเอง
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

การศึกษาดูงาน
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสืบสาน

ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
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แผนงาน

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

การ

พาณิชย์

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

70,000 70,000
10,000 10,000

50,000 50,000
1,804,350 1,804,350

4,000 5,000 9,000
200,000 100,000 300,000

2,000 2,000 4,000
30,000 20,000 140,000 190,000
75,000 20,000 25,000 120,000

58,000 58,000
15,000 15,000

900,000 20,000 120,000 1,040,000

25,000 25,000

20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

4,550 4,550

11,600 17,400 29,000

5,500 5,500

12,000 12,000

10,860 10,860

ค่าไฟฟ้า

วัสดุอื่น
ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ 2 ชั้น

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ค่าอาหารเสริม (นม)
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุส านักงาน

ค่าบริการไปรษณีย์

ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น 4 ประตู

ตู้บานเล่ือนกระจกสูง 4 ชั้น

วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกีฬา

ตู้วางรองเท้า

ตู้บานเล่ือนทึบสูง

ค่าสาธารณูป  

โภค
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ครุภัณฑ์ส านักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์



แผนงาน

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย

-107-

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

การ

พาณิชย์

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

71,000 71,000

22,000 22,000

4,990 9,980 14,970

9,500 9,500

51,780 51,780

51,800 51,800

40,000 40,000

98,850 98,850

22,000 22,000

29,000 29,000

30,000 30,000

11,000 11,000

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

ขนาด 2 แรงม้า

เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง

ชุดใบพัดเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า 

(ซัมเมอร์ส)

ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า 

(ซัมเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า

เคร่ืองพิมพ์แบบ InkJet (พ่นหมึก) 

ติดแทงค์จากโรงงาน
ครุภัณฑ์การเกษตร
เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส)

เคร่ืองสูบน้ าชนิดจมน้ า (ซัมเมอร์ส) 

ขนาด 1 แรงม้า

ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้ าชนิดหอยโข่ง

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้รับประทาน

อาหาร
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล 

แบบที่ 1



แผนงาน

งบ หมวด ประเภทรายจ่าย
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แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงาน

การศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ

แผนงาน

การ

พาณิชย์

รวม
แผนงาน

งบกลาง

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงาน

การรักษา

ความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป

ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง
403,000 403,000

396,000 396,000

427,800 427,800

230,000 230,000

377,600 377,600

20,000 20,000

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 20,000 35,000 55,000

110,000 110,000

3,062,000 3,062,000

9,307,720 1,434,430 652,620 180,000 6,965,620 90,000 8,303,850 30,000 10,614,660 37,578,900

โครงการก่อสร้างระบบประปา   

หอถังสูง หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างระบบประปา   

หอถังสูง หมู่ที่ 7

โครงการขยายเขตประปา สายพรุ

จูด-ไสต้นวา

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายทางสนามกีฬา หมู่ที่ 8

ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค

รวม

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย

ให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ

บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง

ส่ิงก่อสร้าง

ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานฯ

รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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โครงการก่อสร้างระบบประปา   

หอถังสูง หมู่ที่ 3



  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 
เรื่อง การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

……………………………………………. 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหินได้มีมติ
เห็นชอบในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 และนายอ าเภอสิเกาได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 แล้ว ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอสิเกา                        
ที ่ตง 0023.13/779 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559  นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 หมวด 6 ข้อ 39 องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ่อหิน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕60 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕59 เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่  27  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕9 
 
 
 

(นายจอมรวย  เกลี้ยงช่วย) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อหิน 


