
ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิปูนอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูนจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 7,965,463.83 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 99,901.16 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,042,630.75 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 910,588.80 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 23,252,232.52 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 41,111.13 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 73,376.06 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 17,017.11 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,538,196.22 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,582,532.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,530,875.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 21,477,641.26 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 6,128,280.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,754,349.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,719,592.26 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,673,200.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 23,220.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,179,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 5,530,875.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน
อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 39,278.39 40,000.00 39,400.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 76,117.60 60,000.00 76,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 53,526.06 70,000.00 53,600.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 6,080.00 10,000.00 7,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 175,002.05 180,000.00 176,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,067,441.67 14,000,000.00 14,073,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,067,441.67 14,000,000.00 14,073,700.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 8,338,529.00 9,000,000.00 8,450,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,338,529.00 9,000,000.00 8,450,000.00

รวม 22,580,972.72 23,180,000.00 22,700,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,389,464.00 5,265,780.00 5,007,170.00

งบบุคลากร 4,379,797.00 7,785,220.00 6,673,307.00

งบดําเนินงาน 4,018,970.85 5,840,800.00 5,692,113.00

งบลงทุน 1,600,270.00 2,892,200.00 3,973,410.00

งบรายจ่ายอื่น 0.00 60,000.00 60,000.00

งบเงินอุดหนุน 599,000.00 1,336,000.00 1,294,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 13,987,501.85 23,180,000.00 22,700,000.00

รวม 13,987,501.85 23,180,000.00 22,700,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,432,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 175,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,636,300

แผนงานสาธารณสุข 292,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,132,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 147,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 777,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 5,007,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 22,700,000





แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,511,920 963,000 5,474,920

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 0 1,879,920

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,632,000 963,000 3,595,000

งบดําเนินงาน 2,130,000 709,000 2,839,000

    ค่าตอบแทน 312,000 177,000 489,000

    ค่าใช้สอย 1,088,000 432,000 1,520,000

    ค่าวัสดุ 390,000 100,000 490,000

    ค่าสาธารณูปโภค 340,000 0 340,000

งบลงทุน 63,350 0 63,350

    ค่าครุภัณฑ์ 63,350 0 63,350

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

                                             รวม 6,760,270 1,672,000 8,432,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 95,000 80,000 175,000

    ค่าใช้สอย 95,000 80,000 175,000

                                             รวม 95,000 80,000 175,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 567,387 567,387

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 567,387 567,387

งบดําเนินงาน 1,099,613 1,099,613

    ค่าตอบแทน 76,000 76,000

    ค่าใช้สอย 475,580 475,580

    ค่าวัสดุ 548,033 548,033

งบลงทุน 4,300 4,300

    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 4,300

งบเงินอุดหนุน 965,000 965,000

    เงินอุดหนุน 965,000 965,000

                                             รวม 2,636,300 2,636,300

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 62,500 20,000 82,500

    ค่าใช้สอย 62,500 0 62,500

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 210,000 0 210,000

    เงินอุดหนุน 210,000 0 210,000

                                             รวม 272,500 20,000 292,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 60,000 60,000

    เงินอุดหนุน 60,000 60,000

                                             รวม 80,000 80,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 631,000 0 631,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 631,000 0 631,000

งบดําเนินงาน 566,000 0 566,000

    ค่าตอบแทน 96,000 0 96,000

    ค่าใช้สอย 120,000 0 120,000

    ค่าวัสดุ 350,000 0 350,000

งบลงทุน 90,000 3,815,760 3,905,760

    ค่าครุภัณฑ์ 90,000 0 90,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 3,815,760 3,815,760

งบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000

                                             รวม 1,317,000 3,815,760 5,132,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

งบเงินอุดหนุน 7,000 7,000

    เงินอุดหนุน 7,000 7,000

                                             รวม 147,000 147,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 480,000 270,000 750,000

    ค่าใช้สอย 420,000 270,000 690,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

งบเงินอุดหนุน 0 27,000 27,000

    เงินอุดหนุน 0 27,000 27,000

                                             รวม 480,000 297,000 777,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบดําเนินงาน 20,000 20,000

    ค่าใช้สอย 20,000 20,000

                                             รวม 20,000 20,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,007,170 5,007,170

    งบกลาง 5,007,170 5,007,170

                                             รวม 5,007,170 5,007,170



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,432,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 175,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,636,300

แผนงานสาธารณสุข 292,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,132,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 147,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 777,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 5,007,170

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 22,700,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน และโดยอนุมัติของนายอําเภอพิปูน

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 22,700,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
22,700,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน
อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายทรงศักดิ์  คเชนทร์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อนุมัติ

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

(นายสุเทพ  แก้วประดิษฐ์)

ตําแหน่ง นายอําเภอพิปูน



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอ พิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 16,395.00 12,364.00 17,487.95 15,000.00 -17.33 % 12,400.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 8,067.68 9,470.39 6,179.18 10,000.00 -5.00 % 9,500.00

     ภาษีป้าย 17,244.00 17,444.00 17,444.00 15,000.00 16.67 % 17,500.00

รวมหมวดภาษีอากร 41,706.68 39,278.39 41,111.13 40,000.00 39,400.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 407.40 77.60 261.90 500.00 -80.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 196.00 0.00 305.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 86,620.00 74,150.00 69,750.00 54,500.00 36.15 % 74,200.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 860.00 450.00 650.00 0.00 100.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 81.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 1,680.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 608.16 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 1,440.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 88,123.40 76,117.60 73,376.06 60,000.00 76,300.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 73,309.33 53,526.06 22,347.39 70,000.00 -23.43 % 53,600.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 73,309.33 53,526.06 22,347.39 70,000.00 53,600.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 9,000.00 6,000.00 0.00 10,000.00 -31.00 % 6,900.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 250.00 80.00 0.00 0.00 100.00 % 100.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,250.00 6,080.00 0.00 10,000.00 7,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 336,115.04 356,899.24 349,032.73 250,000.00 42.76 % 356,900.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 9,941,238.16 10,180,001.63 10,428,542.82 10,000,000.00 1.82 % 10,182,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,141,446.22 1,122,695.47 1,203,173.29 1,600,000.00 -29.71 % 1,124,700.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 62,087.74 45,832.63 30,139.83 120,000.00 -61.75 % 45,900.00

     ภาษีสุรา 583,163.99 591,887.53 0.00 600,000.00 -1.35 % 591,900.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,254,390.49 1,425,771.51 2,262,512.93 1,000,000.00 42.78 % 1,427,800.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 55,531.31 56,484.82 44,457.83 110,000.00 -48.64 % 56,500.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 19,726.95 18,443.02 47,824.34 60,000.00 -69.17 % 18,500.00

     เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 11,594.82 3,743.45 10,000.00 16.00 % 11,600.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 202,514.12 257,831.00 168,769.00 250,000.00 3.16 % 257,900.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,596,214.02 14,067,441.67 14,538,196.22 14,000,000.00 14,073,700.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,250,019.00 8,338,529.00 8,582,532.00 9,000,000.00 -6.11 % 8,450,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,250,019.00 8,338,529.00 8,582,532.00 9,000,000.00 8,450,000.00

รวมทุกหมวด 18,058,622.43 22,580,972.72 23,257,562.80 23,180,000.00 22,700,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 22,700,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 39,400 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 12,400 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 9,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีป้าย จํานวน 17,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 76,300 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 74,200 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 53,600 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 53,600 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 7,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 6,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 100 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,073,700 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 356,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,182,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,124,700 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 45,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา

ภาษีสุรา จํานวน 591,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,427,800 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา  โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 56,500 บาท
    ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียง
กับรายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 18,500 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 11,600 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 257,900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยได้ตั้งไว้ใกล้เคียงกับ
รายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 8,450,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 8,450,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยประมาณการไว้ใกล้
เคียงกับรายรับจริงในปีที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 99,720 385,560 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 31,590 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 31,590 42,120 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 14,400 64,800 172,800 172,800 0 % 172,800

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 199,200 896,400 1,080,232 1,080,300 2.64 % 1,108,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 313,320 1,409,940 1,851,352 1,851,420 1,879,920

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 195,240 784,010 1,020,660 1,021,000 13.61 % 1,160,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 12,120 330 0 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 31,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 21,080 98,730 131,640 132,000 6.06 % 140,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 4,000 18,000 24,000 24,000 0 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 195,940 846,630 1,128,840 1,129,800 2.67 % 1,160,000

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอพิปูน    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 72,000 96,000 99,000 -3.03 % 96,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 440,380 1,851,200 2,443,140 2,447,800 2,632,000

รวมงบบุคลากร 753,700 3,261,140 4,294,492 4,299,220 4,511,920

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 120,000 120,000 50 % 180,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 12,000 54,000 63,000 63,000 14.29 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,100 6,700 6,700 49.25 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 10,000 15,323 15,400 94.81 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 12,000 68,100 205,023 205,100 312,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 71,146.25 493,592.75 572,834 573,000 -100 % 0

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะ 0 0 0 0 100 % 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าปรับปรุงระบบและดูแลเว็บไซต์ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าวารสารและสิ่งพิ่มพ์ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 5,000 29,900 30,000 30,000 66.67 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมทาง 
 พุทธศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 27,960 27,960 -100 % 0

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ    0 41,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  ประจําปี 
 2560    0 50,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม  0 5,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 12,240 128,132 129,000 -61.24 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและทํา
ประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมทาง  พุทธ
ศาสนา  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

0 67,600 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมทาง พุทธ
ศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ศึกษาดูงาน

0 525,900 546,850 547,000 -90.86 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและการ
ศึกษาดูงานให้แก่ผู้นําชุมชน  ผู้ใหญ่
บ้านและอสม.  ในเขตพื้นที่      

0 531,300 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการ“รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน”

0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 1,500 1,000 3,000 3,000 0 % 3,000

ฝึกอบรมส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชนและหลักสูตรการจัดทํา
ดอกไม้จันทน์และการปลูกต้นดาวเรือง

0 24,850 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,710.13 203,983 279,865 280,000 -64.29 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 94,356.38 1,987,765.75 1,588,641 1,589,960 1,088,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 25,180 173,074 164,910 165,000 -45.45 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 3,500 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 10,000 63,947 94,805 95,000 -47.37 % 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 29,000 329,321 400,300 400,300 -50.04 % 200,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,900 0 158,480 158,500 -68.45 % 50,000

วัสดุอื่น 0 34,920 39,600 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 84,080 604,762 858,095 858,800 390,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 30,566.71 133,492.98 128,283.61 150,000 20 % 180,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,804.02 4,696.23 570.2 3,000 566.67 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 6,205 11,910 14,000 42.86 % 20,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,120 77,742.29 115,329.95 120,000 0 % 120,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 49,490.73 222,136.5 256,093.76 287,000 340,000

รวมงบดําเนินงาน 239,927.11 2,882,764.25 2,907,852.76 2,940,860 2,130,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ประชุม        0 39,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอยพลาสติก 0 0 0 0 100 % 16,800
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน        0 0 17,000 17,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 0 0 18,000 18,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ 0 0 5,000 5,000 0 % 5,000

ค่าจัดซื้อโซฟาไม้ 0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถยนต์ (รถบรรทุก ดีเซล) 0 1,110,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 0 0 0 0 100 % 9,800

ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย
และอุปกรณ์   0 7,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูป 0 0 32,500 32,500 -100 % 0

ค่าจัดซื้อขาตั้งสําหรับโปรเจคเตอร์ 0 0 0 0 100 % 4,250

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ 0 26,000 0 0 0 % 0

จอโปรเจคเตอร์ 0 7,500 0 0 100 % 2,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  (สี)   0 0 12,000 12,000 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0 29,000 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก       0 21,000 0 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0 7,900 7,900 7,900 -100 % 0

เครื่องสแกนเนอร์ 0 20,000 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า     0 5,800 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 1,274,300 92,400 92,400 63,350

รวมงบลงทุน 0 1,274,300 92,400 92,400 63,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 30,000 0 30,000 30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000 30,000 25,000 25,000 -100 % 0

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ

0 0 0 0 100 % 25,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 30,000 25,000 25,000 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 30,000 25,000 25,000 25,000

รวมงานบริหารทั่วไป 1,043,627.11 7,448,204.25 7,349,744.76 7,387,480 6,760,270

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 74,480 385,892 477,117 478,100 25.5 % 600,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 7,000 0 0 0 100 % 38,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 31,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 45,960 84,600 112,800 113,000 107.96 % 235,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 8,000 18,000 24,000 24,000 100 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 135,440 519,992 655,917 657,100 963,000

รวมงบบุคลากร 135,440 519,992 655,917 657,100 963,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 70,000 70,000 -14.29 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 9,900 50,500 57,000 57,000 26.32 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000 3,650 26,937 27,000 -25.93 % 20,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 10,000 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 21,900 54,150 153,937 154,000 177,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 36,700 131,800 131,800 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 72,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี 19,100 101,420 309,800 310,000 -19.35 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 18,828 101,790 101,800 -70.53 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 39,900 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 19,100 156,948 583,290 583,600 432,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 15,580 73,039.6 114,800 115,000 -56.52 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,940 0 117,000 117,000 -57.26 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 27,520 73,039.6 231,800 232,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 68,520 284,137.6 969,027 969,600 709,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ประเภท ตู้เหล็กเก็บเอกสาร       0 23,970 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  (ขาว
ดํา) 0 0 7,900 7,900 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 21,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 44,970 7,900 7,900 0

รวมงบลงทุน 0 44,970 7,900 7,900 0

รวมงานบริหารงานคลัง 203,960 849,099.6 1,632,844 1,634,600 1,672,000

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 1,247,587.11 8,297,303.85 8,982,588.76 9,022,080 8,432,270

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หนึ่งตําบล
หนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 0 0 0 0 100 % 65,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่า
ไหลหลากและแผ่นดินถล่ม

0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 95,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 95,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 95,000
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 0 0 3,400 3,400 782.35 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการป้องกัน  และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ  0 39,200 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 0 39,800 39,800 25.63 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 39,200 43,200 43,200 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0 39,200 43,200 43,200 80,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 39,200 43,200 43,200 80,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 39,200 43,200 43,200 175,000

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 17,910 180,480 246,360 253,800 3.97 % 263,887

เงินวิทยฐานะ 0 0 0 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 18,400 165,600 220,800 225,500 0 % 225,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 1,500 27,000 36,000 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 37,810 373,080 503,160 557,300 567,387

รวมงบบุคลากร 37,810 373,080 503,160 557,300 567,387

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  11:27:22 หน้า : 9/23



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,148 -0.41 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 76,148 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,650 10,700 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 0 145,200 289,240 289,240 22.94 % 355,580

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
ประจําปี  2561    0 0 70,000 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 145,200 369,890 369,940 475,580

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 225,588.8 282,772 537,821.5 538,452 1.78 % 548,033

รวมค่าวัสดุ 225,588.8 282,772 537,821.5 538,452 548,033

รวมงบดําเนินงาน 225,588.8 427,972 937,711.5 984,540 1,099,613
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  (ขาว
ดํา)   0 0 7,900 7,900 -100 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  
Printer)

0 0 0 0 100 % 4,300

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก       0 0 21,000 21,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 28,900 28,900 4,300

รวมงบลงทุน 0 0 28,900 28,900 4,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 569,000 1,000,000 1,000,000 -100 % 0

โครงการขอสนับสนุนพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 960,000

รวมเงินอุดหนุน 0 569,000 1,000,000 1,000,000 965,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 569,000 1,000,000 1,000,000 965,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 263,398.8 1,370,052 2,469,771.5 2,570,740 2,636,300

รวมแผนงานการศึกษา 263,398.8 1,370,052 2,469,771.5 2,570,740 2,636,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิด
สุนัข – แมว

0 20,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดคุม
กําเนิดสุนัข – แมว

0 0 18,930 19,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 0 0 49,960 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบ
คุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข – แมว 0 0 0 0 100 % 26,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 1,500

รวมค่าใช้สอย 0 20,000 68,890 69,000 62,500

รวมงบดําเนินงาน 0 20,000 68,890 69,000 62,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 120,000 120,000 -100 % 0

การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 120,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000 210,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 120,000 120,000 210,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 20,000 188,890 189,000 272,500

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 19,968 20,000 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 19,968 20,000 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 19,968 20,000 20,000 20,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 19,968 20,000 20,000 20,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 39,968 208,890 209,000 292,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการ
เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้พิการ 0 12,000 15,000 15,000 33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 12,000 15,000 15,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 12,000 15,000 15,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 60,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 60,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 12,000 15,000 15,000 80,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 12,000 15,000 15,000 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 20,694 0 0 0 100 % 250,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 2,823 0 0 0 100 % 19,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 0 100 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 49,200 204,300 272,400 273,000 4.4 % 285,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,730 21,285 28,380 28,500 22.81 % 35,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 77,447 225,585 300,780 301,500 631,000

รวมงบบุคลากร 77,447 225,585 300,780 301,500 631,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 30,000 30,000 0 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 30,000 30,000 96,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 4,300 30,000 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 2,140 0 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 23,755 40,000 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 30,195 70,000 70,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 8,840 56,738 108,000 108,000 -53.7 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 30,000 29,000 29,000 72.41 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 72,544 72,600 10.19 % 80,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 15,000 0 0 100 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,960 0 101,670 101,700 -50.84 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 16,800 101,738 311,214 311,300 350,000

รวมงบดําเนินงาน 16,800 131,933 411,214 411,300 566,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0 0 15,000 15,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 21,000 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 100,000 118,000 -100 % 0

จ้างเหมาติดตั้งซิงค์ล้างจาน อบต.พิปูน 0 0 0 0 100 % 10,000

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 50,000

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 2-7 0 0 0 0 100 % 10,000

ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน 
ม.2-7 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 21,000 115,000 133,000 90,000

รวมงบลงทุน 0 21,000 115,000 133,000 90,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น 0 0 23,220 23,300 -100 % 0

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 23,220 23,300 30,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 23,220 23,300 30,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 94,247 378,518 850,214 869,100 1,317,000

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมบ่อพัก  
คสล.  บ้านหูนบ  หมู่ที่ 4  ตําบลพิปูน   465,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) 0 0 0 0 100 % 146,760
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการก่อสร้างฐานรองรับถังนํ้าพร้อม
หลังคาโรงเรือน อบต.พิปูน 0 0 280,000 280,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตทับผิว
ทาง (คสล.เดิม)   หมู่ที่ 6 0 0 430,000 430,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายจากอ้อมวัดโบราณาราม–บ้าน
นางอิน  หมู่ที่ 4

0 0 430,000 430,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนางตา–สวนยางนายเดชา  
หมู่ที่ 4

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายเขียว หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5 
 บ้านใหม่

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสํารวม  หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 130,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านนายสุทินนายสุทัศน์  หมู่ที่ 
6

0 0 0 0 100 % 88,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยตง หน้าบ้านนายพานิช  
หมู่ที่ 5

0 0 430,000 430,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยตงบ้านนายพานิชย์  หมู่ที่ 
5

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยเพชรแก้ว  หมู่ที่  3 0 0 430,000 430,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยเพชรแก้ว หมู่ที่ 3 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยเรือตก  หมู่ที่ 6 0 0 0 0 100 % 426,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายห้วยหัวกา  หมู่ที่  7 0 0 429,000 430,000 16.28 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายอ้อมวัดโบราณาราม  หมู่ที่ 4 0 0 0 0 100 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ 0 0 0 0 100 % 85,000

โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่ยาแนว
คลองกูด  หมู่ที่ 2 0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมเรียงหินท่านํ้าหมื่น
ราช 0 0 0 0 100 % 320,000

โครงการบุกเบิกถนนสายหน้าบ้านนาง
หนูพฤติ หมู่ที่ 5 – บ้านนายเขียว หมู่ที่ 4 0 130,000 0 0 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยส้าน   หมู่
ที่ 7   0 130,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 465,000 260,000 2,429,000 2,630,000 3,815,760

รวมงบลงทุน 465,000 260,000 2,429,000 2,630,000 3,815,760

รวมงานไฟฟ้าถนน 465,000 260,000 2,429,000 2,630,000 3,815,760

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 559,247 638,518 3,279,214 3,499,100 5,132,760

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนและการขับเคลื่อนแผน
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการที่อ่านหนังสือท้อง
ถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 0 100 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตําบลพิปูน หลักสูตรการทํา
ดอกไม้ประดิษฐ์

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อการประกอบอาชีพและดํารง
ชีพ

0 0 13,000 14,000 150 % 35,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่
บ้านและกลุ่มสตรีตําบลพิปูน หลักสูตร
การทํากะหรี่ปับ

0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 13,000 14,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 13,000 14,000 140,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 7,000 7,000 -100 % 0

โครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามผู้มี
อิทธิพล จัดระเบียบสังคมแรงงาน
ต่างด้าวปราบปรามการค้ามนุษย์ ปราบ
ปรามการลักลอบทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติ การควบคุมแอลกอฮอล์และ
บุหรี่

0 0 0 0 100 % 7,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 7,000 7,000 7,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 7,000 7,000 7,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 20,000 21,000 147,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 20,000 21,000 147,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา  นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ในตําบลพิปูน

0 0 475,000 475,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ในตําบลพิปูน

0 0 0 0 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตําบล  อําเภอ
และระดับจังหวัด

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 475,000 475,000 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 60,000 60,000 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 60,000 535,000 535,000 480,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 60,000 535,000 535,000 480,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเทศกาลลอยกระทง 12,000 12,000 15,000 15,000 0 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงาน
ประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ 0 84,900 99,100 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

0 0 0 0 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 0 0 115,000 115,000 -56.52 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเรือพระบกในงาน
ประเพณีชักพระประจําปี 0 15,000 20,000 20,000 -25 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม 0 29,096 49,597 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 12,000 140,996 298,697 300,000 270,000

รวมงบดําเนินงาน 12,000 140,996 298,697 300,000 270,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 27,000 27,000 -100 % 0

โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ 0 0 0 0 100 % 4,000

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
ประจําปี   2562 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 2562 0 0 0 0 100 % 3,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 27,000 27,000 27,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 27,000 27,000 27,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 12,000 140,996 325,697 327,000 297,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  11:27:22 หน้า : 21/23



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 12,000 200,996 860,697 862,000 777,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลพิ
ปูน

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 0 20,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 13,643 71,109 94,812 115,000 -15.65 % 97,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 2,266,600 3,167,300 3,643,200 0 % 3,643,200

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 417,600 588,000 864,000 0 % 864,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 3,000 22,000 25,500 60,000 0 % 60,000

สํารองจ่าย 55,000 435,300 2,051,000 2,054,012 -93.15 % 140,602

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 45,025 46,000 59,868 59,868 -100 % 0

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 59,868

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  11:27:22 หน้า : 22/23



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0 130,855 141,800 141,800 0.49 % 142,500

รวมงบกลาง 116,668 3,389,464 6,128,280 6,937,880 5,007,170

รวมงบกลาง 116,668 3,389,464 6,128,280 6,937,880 5,007,170

รวมงบกลาง 116,668 3,389,464 6,128,280 6,937,880 5,007,170

รวมแผนงานงบกลาง 116,668 3,389,464 6,128,280 6,937,880 5,007,170

รวมทุกแผนงาน 2,198,900.91 13,987,501.85 22,007,641.26 23,180,000 22,700,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

อําเภอ พิปูน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 22,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 6,760,270 บาท

งบบุคลากร รวม 4,511,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับนายกและ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิปูน  จํานวน  3  อัตรา  คือ   
    1) เงินเดือนนายก  อบต.        จํานวน  1  อัตรา
    2) เงินเดือนรองนายก  อบต.  จํานวน  2  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้กับนายกและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน  จํานวน  3  อัตรา  คือ   
    1) เงินประจําตําแหน่งนายก  อบต.        จํานวน  1  อัตรา
    2) เงินประจําตําแหน่งรองนายก  อบต.  จํานวน  2  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้กับนายกและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิปูน  จํานวน  3  อัตรา  คือ   
    1) เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก  อบต.        จํานวน  1  อัตรา
    2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก  อบต.  จํานวน  2  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 172,800 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิปูน  ในอัตรา เดือนละ  7,200  บาท  เป็นเงิน   86,400
   บาท
- เพื่อจ่ายเป็นตอบแทนรายเดือนของเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลพิปูน เดือนละ  7,200  บาท  เป็นเงิน  86,400  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,108,800 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน      ให้แก่
    1) ประธานสภา อบต. เดือนละ  11,220  บาท  เป็นเงิน  134,640
 บาท   
    2) รองประธานสภาอบต. เดือนละ  9,180  บาท  เป็นเงิน 110,160
   บาท
    3) สมาชิกสภาอบต. จํานวน 10 คน ๆละ 7,200 บาท/เดือน   
        เป็นเงิน    864,000   บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,632,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,160,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีของพนักงาน
ส่วนตําบลในสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  7
  อัตรา ได้แก่   
 1)  เงินเดือนตําแหน่งปลัด  อบต.                         จํานวน   1  อัตรา
 2)  เงินเดือนตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด อบต.        จํานวน   1  อัตรา  
 3)  เงินเดือนตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน                   จํานวน   1  อัตรา
 4)  เงินเดือนตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน   1  อัตรา 
 5)  เงินเดือนตําแหน่งนักวิชาการศึกษา                  จํานวน   1  อัตรา
 6)  เงินเดือนตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล               จํานวน   1  อัตรา
 7)  เงินเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                จํานวน   1  อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าตอบแทนและค่าครองชีพชั่วคราวให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุุรการ จํานวน 1
 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111)) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 24,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจํา ตําแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,160,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป  
    1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 6 อัตรา เป็นเงิน 950,000
 บาท
  - ตําแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  จํานวน 1 อัตรา  
  - ตําแหน่งผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จํานวน  1 อัตรา  
  - ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1 อัตรา  
  - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน   1 อัตรา   
  - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(บันทึกข้อมูล)จํานวน 1อัตรา  
  - ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน  1  อัตรา   
    2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  3   อัตรา  เป็นเงิน 230,000
 บาท
  - ตําแหน่งคนงานทั่วไป  จํานวน  1 อัตรา 
  - ตําแหน่งภารโรง   จํานวน 1 อัตรา  
  - ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป
    1) ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 72,000
 บาท
 - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน   1 อัตรา   
 - ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บันทึกข้อมูล)  จํานวน  1 อัตรา  
 - ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์   จํานวน  1  อัตรา   
    2) ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3  อัตรา  เป็นเงิน  24,000
  บาท
 - ตําแหน่งคนงานทั่วไป  จํานวน   1 อัตรา 
 - ตําแหน่งภารโรง   จํานวน  1 อัตรา  
 - ตําแหน่งคนงานประจํารถขยะ  จํานวน  1 อัตรา   
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))

งบดําเนินงาน รวม 2,130,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 312,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) / งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าชําระเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้านให้
แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) /งานบริหารทั่วไป (00111))

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))  

ค่าใช้สอย รวม 1,088,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
)/งานบริหารทั่วไป (00111))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 37 ข้อ 2

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่า
จ้างถ่ายเอกสาร  เข้าเล่ม   ค่าบริการกําจัดปลวก   ค่าบริการกําจัด
วัชพืช ค่าจ้างเหมาจัดทําผ้าคลุมโต๊ะและผ้าเพดานพร้อมระบายประกอบ
เต้น  และอื่นๆ ฯลฯ   
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 

ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะ จํานวน 80,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) /งานบริหารทั่วไป (00111))  

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนา ประชุมฯ ของพนักงานส่วนตําบลและคณะผู้
บริหาร หรือผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกฎหมาย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) /งานบริหารทั่ว
ไป (00111)) 
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ค่าปรับปรุงระบบและดูแลเว็บไซต์ จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่า ธรรมเนียมเช่าพื้นที่  ปรับปรุงระบบและดูแล
เว็บไซต์   ฯลฯ  ของ อบต.พิปูน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 37 ข้อ 1  

ค่าวารสารและสิ่งพิ่มพ์ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ ของสํานักงาน ฯลฯ
  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน     40,000
   บาท  - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็น เพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจ
เยี่ยม ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 
2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
ต่างๆ จํานวน    10,000   บาท 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ซึ่งจํา
เป็น ต้องจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองใน การประชุม  เช่น  การประชุม
สภาฯ  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการ
ประกวด หรือผู้มาตรวจเยี่ยมตรวจงานหรือผู้ทําประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้
จ่ายอื่นที่ใช้ในการเดินทางไปราชการสําหรับ  พนักงานส่วนตําบล และ
คณะผู้บริหาร หรือผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบกฎหมาย ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและทําประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและทําประกัน  รถยนต์  รถ
บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ของ อบต.พิปูน  ตั้งจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)/งานบริหารทั่ว
ไป (00111))

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  11:29:37 หน้า : 5/39



ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง กรณียุบสภา  หรือกรณีเลือกตั้งแทน
ตําแหน่งที่ว่าง  สําหรับการเลือกตั้ง ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเพื่อใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน  และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110
)/งานบริหารทั่วไป (00111))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 38 ข้อ 6

ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 30,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่
ตําบลพิปูน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) / งานบริหารทั่วไป (00111))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 10 ข้อ 2
- ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทาง พุทธ
ศาสนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตําบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว
ไป (00110) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 38 ข้อ 5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงาน

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานและการศึกษาดูงาน สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้อง
ถิ่น  พนักงานส่วนตําบล  ผู้นําชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานและ
พัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 38 ข้อ 4
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวด
ล้อมภายในชุมชน ในการจัดอบรมให้ความรู้  จัดทําป้ายชื่อ
ต้นไม้  วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) / งานบริหารทั่วไป (00111)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 10 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ“รักนํ้า รักป่า รักษาแผ่น
ดิน”

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการรักษาสิ่งแวด
ล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) /งานบริหารทั่วไป (00111)) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า  84  ข้อ 5)
-   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0891.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ หรือจ้างเหมาทําพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป (00110) /งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ  เครื่อง
คอมพิวเตอร์  กล้องวงจรปิด  วิทยุ  รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนต์  หรือ 
ตรวจระยะรถใหม่  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) / งานบริหารทั่วไป (00111)) 

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  แฟ้ม  สมุดบัญชี   ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อน นํ้ายาล้างห้องนํ้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่
ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเครื่องใช้ต่างๆ ของ อบต
. เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมและ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 340,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ /โทรสาร สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์  อากรค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่าง ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร
อื่นๆ  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))
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งบลงทุน รวม 63,350 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,350 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอยพลาสติก จํานวน 16,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอยพลาสติกชนิด 3  ตัว  จํานวน  2
  ชุด  ราคา  ชุดละ  8,400  บาท
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคา
ท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานทั่วไป(00111))       
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 42 ข้อ 2
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561

ค่าจัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ จํานวน 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ไว้วางหนังสือ จํานวน 4
  ชุด  ขนาด 80x30x90  แบบ 3 ชั้น 6 ช่อง
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคา
ท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานทั่วไป(00111))       
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 42 ข้อ 1
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561

ค่าจัดซื้อโซฟาไม้ จํานวน 25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาไม้    จํานวน  1  ชุด เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือ
จากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคาท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)/งานบริหารงานทั่ว
ไป(00111))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 42 ข้อ 3
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จํานวน 9,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม   จํานวน  2  ตัว  ราคา  ตัว
ละ 4,900 บาท 
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคา
ท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานทั่วไป(00111))       
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 43 ข้อ 5
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ค่าจัดซื้อขาตั้งสําหรับโปรเจคเตอร์ จํานวน 4,250 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งสําหรับโปรเจคเตอร์  เป็นโต๊ะวางโปรเจค
เตอร์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ 
แบบ 3 ขา สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้  แผ่นรองโปรเจคเตอร์มีขอบ
ด้านข้างป้องกันการลื่นไหล   
เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จัดหาตามราคา
ท้องตลาด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานทั่วไป(00111))       
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 43 ข้อ 7
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561

จอโปรเจคเตอร์ จํานวน 2,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์  ขนาดของจอ : 70 x 70
 นิ้ว  
เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะนอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัด
หาตามราคาท้องตลาด   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) / งานบริหารทั่วไป (00111)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 43 ข้อ 6
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9
  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว0444 ลงวันที่  24
  มกราคม  2561
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อ
สร้าง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111))

งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ

จํานวน 25,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลพิปูน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารทั่วไป (00111)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 41 ข้อ 1
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560

งานบริหารงานคลัง รวม 1,672,000 บาท
งบบุคลากร รวม 963,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 963,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  5
   อัตรา  ได้แก่
        1)  เงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง             จํานวน   1
  อัตรา 
 2)  เงินเดือนตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี         จํานวน  1  อัตรา  
 3)  เงินเดือนตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา  
 4)  เงินเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ                   จํานวน  1  อัตรา  
        5)  เงินเดือนตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้       จํานวน  1
  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   จํานวน  3  อัตรา
    - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน 1 อัตรา  
    - เจ้าพนักงานพัสดุ                            จํานวน 1 อัตรา
    - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                จํานวน 1 อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองคลัง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน บริหารงาน ทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 235,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         จํานวน   2   อัตรา
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                     จํานวน  1  อัตรา 
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         จํานวน  1  อัตรา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานตาม
ภารกิจ   จํานวน  2  อัตรา
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                      จํานวน  1  อัตรา  
    - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้          จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

งบดําเนินงาน รวม 709,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป(00110)/งานบริหารงานคลัง(00113))

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าซื้อ ค่าชําระเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้านให้
แก่พนักงานส่วนตําบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

ค่าใช้สอย รวม 432,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 72,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาคนเก็บค่าถังขยะ  ค่าจ้าง
เหมาในการจัดทําของต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และอื่นๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
/งานบริหารงานคลัง(00113)) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน
การอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113)) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนที่ภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพิปูน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 37 ข้อ 3
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2550
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว483 ลง
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ค่าถ่าย
เอกสาร      
ขนาดที่เครื่องที่สํานักงานไม่สามารถถ่ายได้  ค่าวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113))    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
  -  เพื่อจ่ายจัดซื้อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่น
ดิสก์  โปรแกรม และอื่นๆ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110
) /งานบริหารงานคลัง(00113)) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 95,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 95,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 95,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 65,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้
ภัย  เช่น  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ  ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งในแต่ละครั้ง 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120) /งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน(00121)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 31 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
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ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่า
ไหลหลากและแผ่นดินถล่ม

จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้า
ท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลากและ แผ่นดินถล่ม  เช่น ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งในแต่ละ
ครั้ง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120) /งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภาย
ใน(00121))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 31 ข้อ 2
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งในแต่ละครั้ง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120)/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123
)) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า101 ข้อ 8) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ  ของ อป
พร.  ตํารวจภูธรพิปูน  และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน(00120)/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 31 ข้อ 3
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0804.5/ว1634  ลงวันที่  22  กันยายน  2557
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว661  ลงวันที่  9  มีนาคม  2561
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แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,636,300 บาท

งบบุคลากร รวม 567,387 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 567,387 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 263,887 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,  ครู ค.ศ. 1
  จํานวน  1  อัตรา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินวิทยฐานะชํานาญการ ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,  ครู ค
.ศ. 1  จํานวน  1  อัตรา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,500 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้
ดูแลเด็ก  (วุฒิ ปวช. หรือผู้ที่มีทักษะ)   จํานวน  1  อัตรา    เป็น
เงิน  117,500  บาท  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่
กําหนดคุณวุฒิ)  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  108,000  บาท  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว  สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (วุฒิ ปวช. หรือผู้มี
ทักษะ)  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหูนบ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ไม่กําหนดคุณวุฒิ)จํานวน  1  อัตรา  เป็น
เงิน  12,000  บาท
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212))
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งบดําเนินงาน รวม 1,099,613 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))   

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าชําระเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้านให้
แก่ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก, ครู ค.ศ.1  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก, ครู ค.ศ.1  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  

ค่าใช้สอย รวม 475,580 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   จํานวน    20,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน
การอบรมสัมมนาของ ครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))  
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 355,580 บาท

3.1) สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ราย
หัว)     จํานวน   78,200   บาท
-เพื่อเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหู
นบ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210
)/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 25 ข้อ 1
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท0809.4/1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

3.2) ค่าอาหารกลางวัน            จํานวน    225,400   บาท
-  เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา(00210)/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 25 ข้อ 2
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

3.3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จํานวน   51,980   บาท
- เพื่อเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ได้แก่
    - ค่าหนังสือ  46 x 200 =  9,200  บาท
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน  46 x 200  =  9,200  บาท
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  46 x 300  =  13,800  บาท
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  46 x 430  =  19,780  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา (00210
)/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 11 ข้อ 1
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 70,000 บาท
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กประจําปี  2562  ของ  อบต
.พิปูน  เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ของขวัญ  ของรางวัล ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 26 ข้อ 6
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักหรือค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ   สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
) /งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  

ค่าวัสดุ รวม 548,033 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 548,033 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพื้นที่  แยกเป็น
    1) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนวัดโบราณาราม 
จํานวน  402,402     บาท
    2) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหนือ
คลอง            จํานวน  57,486      บาท
    3) ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหู
นบ     จํานวน  88,145     บาท           
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 25 ข้อ 3,หน้า 26 ข้อ 4-5
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  Tank  
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink  Tank  Printer) จํานวน  1   เครื่อง   คุณลักษณะพื้นฐาน
 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์(Ink  Tank  Printer) จากโรงงานผลิต
        - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง ขาว-ดํา ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่าง สี ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
        - มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
เป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี  พ.ศ.  2561 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210
)/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 42 ข้อ 4
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1842 ลง
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 965,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 965,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขอสนับสนุนพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก จํานวน 5,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเหนือคลอง  ตามโครงการ
ขอสนับสนุนพี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 126 ข้อ 3)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 

โครงการอาหารกลางวัน จํานวน 960,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโบราณา
ราม     จํานวน       840,000    บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเหนือ
คลอง  จํานวน       120,000   บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนการศึกษา(00210)/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 40 ข้อ 1-2
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 272,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 62,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 62,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

จํานวน 10,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ตัวละ 30 บาท ตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้า
ของในเขต อบต.พิปูน  เช่นวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดต่างๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 12 ข้อ 2 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ใน
เขต อบต.พิปูน  เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข(00221)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 27 ข้อ 1
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข – แมว จํานวน 26,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
สุนัข – แมว ในเขต อบต.พิปูน  เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 12 ข้อ 1 
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ยั่งยืน

จํานวน 10,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ในเขต  อบต.พิ
ปูน  เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)) 
 - ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 13 ข้อ 4
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1175  ลงวันที่  25  เมษายน 2561

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 1,500 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  ในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตัวละ 6 บาท/ปี ตามจํานวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ในเขต อบต.พิปูน  โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม และเดือนมิถุนายน ของทุกปี 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 12 ข้อ 3  
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท0810.5/1042 ลงวันที่ 10  เมษายน 2561
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งบเงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 210,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 90,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม  อสม. ประจําหมู่บ้าน  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในการดําเนินงานของ  อสม. ในเขตรับ
ผิดชอบของ  อบต.พิปูน  หมู่ที่ 2 – 7  หมู่บ้านละ 15,000  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))  (ตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 128 ข้อ 1)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 
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โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขให้
แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2-7 ในเขตพื้นที่ตําบลพิปูน จํานวน  6
  หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  3 โครงการ เป็นเงินหมู่บ้านละ 20,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 19 ข้อ 1   - ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น นํ้ายาเคมี นํ้ามัน
ก๊าด  นํ้ามันเบนซิน วัคซีน  เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220
)/งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)) (ตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 90 ข้อ 2)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อของที่ระลึกให้กับผู้พิการตามโครงการ
เยี่ยมบ้านเยี่ยมใจผู้พิการ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230
) /งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์(00232)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 27 ข้อ 1  
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 – 7  ตําบล
พิปูน หมู่บ้านละ10,000  บาท  ในการดําเนินการในกิจกรรมศูนย์
สงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230)/งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์(00232)) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 129 ข้อ 1)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,317,000 บาท

งบบุคลากร รวม 631,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 631,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี้
 1) เงินเดือนตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง    จํานวน 1 อัตรา   
 2) เงินเดือนตําแหน่งนายช่างโยธา              จํานวน 1 อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน(00241))

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   ตําแหน่ง นายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241))

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้
อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน (00241))

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 285,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยนายช่าง
โยธา  จํานวน 1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1
  อัตรา    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241))
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้
ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))

งบดําเนินงาน รวม 566,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เป็นกรณี
พิเศษ(เงินรางวัลประจําปี) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้ที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241))

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ค่าชําระเงินกู้กรณีปลูกสร้างบ้านให้
แก่พนักงานส่วนตําบล    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน(00241))

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมาย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน(00241))

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิตามกฎหมาย       
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน(00241))

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ
ต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และอื่นๆ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241))  
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ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ แก่พนักงาน
ส่วนตําบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241))
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ  เช่น   เครื่องคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)) 

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ภายใน อบต. และหมู่
บ้าน เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย หลอดไฟฟ้า  ปลั๊ก
ไฟฟ้า  บลาสต์  สตาทเตอร์ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ ที่ใช้ในส่วน
โยธา  เช่น  ค้อน ตะปู  ตลับเมตร ฯลฯ และเพื่อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
ต่าง เช่น ดิน, อิฐ, หิน, ปูน,ทราย  ฯลฯ ที่ใช้ในการช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่
ที่  2–7 ในเขตพื้นที่  อบต.พิปูน   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื่อเพลิงและสารหล่อลื่น  เช่น  นํ้ามันเบนซิน  นํ้ามัน
ดีเซล ฯลฯ  สําหรับเครื่องจักรกลที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษอัดรูป  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์รูปสี หรือขาวดํา ที่ได้จากการล้างอัดขยาย  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241))
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายจัดซื้อเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และ
อื่นๆ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)) 

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จ้างเหมาติดตั้งซิงค์ล้างจาน อบต.พิปูน จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งซิงค์ล้างจานแบบสแตนเลส  2
  หลุม  แบบลึก  29  เซนติเมตร ขององค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)
/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 18 ข้อ 19  
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งมีจํานวนเงินเกิน  5,000
  บาท  เช่น  ถนน  อาคาร  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2-7 จํานวน 10,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2-7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 36 ข้อ 19
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ม.2-7 จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ม. 2-7  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
) /งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 36 ข้อ 18 
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล กับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอื่นๆในการตรวจสอบคุณภาพนํ้าตาม
มาตรฐานอุปโภคบริโภคนํ้าประปาในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบลพิปูน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240
)/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,815,760 บาท
งบลงทุน รวม 3,815,760 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,815,760 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (k) จํานวน 146,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  (k)  ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว110  ลงวันที่  5
  มีนาคม   2561 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน (00242))

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางตา–สวนยางนายเดชา  
หมู่ที่ 4

จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางตา – สวน
ยางนายเดชา  หมู่ที่ 4  ตําบลพิปูน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 225  เมตร ไหล่ทางหินคลุก  ข้างละ  0.50
  เมตร  
รายละเอียดตามแบบของ อบต.พิปูน และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน(00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 32 ข้อ 3
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขียว หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 
5  บ้านใหม่

จํานวน 500,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเขียว หมู่
ที่ 4 – หมู่ที่ 5  บ้านใหม่   ตําบลพิปูน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 225  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.50
  เมตร  
รายละเอียดตามแบบของ อบต.พิปูน และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน(00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 33 ข้อ 6
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสํารวม  หมู่ที่ 4 จํานวน 130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสํารวม หมู่
ที่ 4 ตําบลพิปูน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร ยาว 60  เมตรไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50  เมตร รายละเอียด
ตามแบบของ อบต.พิปูน และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน(00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 33 ข้อ 5
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทินนายสุทัศน์  หมู่ที่ 
6

จํานวน 88,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุ
ทินนายสุทัศน์ หมู่ที่  6  ตําบลพิปูน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00
  เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 33  เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50
 เมตร พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล.  ขนาด ? 80x1.00 เมตร จํานวน 6
 ท่อน รายละเอียดตามแบบของ อบต.พิปูน  และป้ายโครงการจํานวน  1
  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งาน
ไฟฟ้าถนน(00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 17 ข้อ 13
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตงบ้านนายพานิชย์  หมู่ที่ 
5

จํานวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตงบ้านนายพานิ
ช  หมู่ที่  5  ตําบลพิปูน  ขนาดกว้าง 4.00   เมตร  หนา  0.15
  เมตร   ยาว  225 เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 รายละเอียดตาม
แบบของ อบต.พิปูน  และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน (00242)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 33 ข้อ 7
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเพชรแก้ว หมู่ที่ 3 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเพชรแก้ว หมู่
ที่  3  ตําบลพิปูน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร หนา 0.15
  เมตร ยาว 225  เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.50  เมตร รายละเอียด
ตามแบบของอบต.พิปูน และป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)/งาน
ไฟฟ้าถนน(00242)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 32 ข้อ 2  
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเรือตก  หมู่ที่ 6 จํานวน 426,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเรือตก หมู่ที่  6
  ตําบลพิปูน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร หนา 0.15
  เมตร ยาว 192  เมตร ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบของ อบต.พิปูน  และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งาน
ไฟฟ้าถนน(00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 17 ข้อ 14
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา  หมู่ที่  7 จํานวน 500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหัวกา  หมู่ที่  7
  ตําบลพิปูน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 225
เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบของอบต.พิ
ปูน  และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน (00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 34 ข้อ 11
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้อมวัดโบราณาราม  หมู่ที่ 4 จํานวน 120,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้อมวัดโบราณา
ราม  หมู่ที่ 4 ตําบลพิปูน  ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร หนา 0.15
  เมตร ยาว 56 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ  0.50  เมตร รายละเอียด
ตามแบบของอบต.พิปูน และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน(00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 33 ข้อ 4
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ จํานวน 85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  ขนาด
รั้วกว้าง 3.00 เมตร  สูง 1.00 เมตร  ยาว 92.50 เมตร รายละเอียดตาม
แบบของ อบต.พิปูน 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน
ไฟฟ้าถนน(00242)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 35 ข้อ 13
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
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โครงการซ่อมแซมเรียงหินท่านํ้าหมื่นราช จํานวน 320,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเรียงหินท่านํ้าหมื่นราช  หมู่ที่ 2 ตําบลพิ
ปูน  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  สูง 7.00 เมตร  ยาว  20  เมตร  ราย
ละเอียดตามแบบของ อบต.พิปูน และป้ายโครงการ จํานวน 1  ป้าย   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งาน
ไฟฟ้าถนน(00242))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561หน้า 15 ข้อ 1
- ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 147,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในการจัด
กิจกรรม/เสนอแนะให้ความเห็น  เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้อง
ถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) /งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 28 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 20,000 บาท
-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม  การจัดประชุมชาว
บ้านกลุ่มต่างๆ เพื่อจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) /งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252))
 - ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 28 ข้อ 2
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856  ลงวันที่  12
  มีนาคม  2553

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  11:29:38 หน้า : 31/39



ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและการขับเคลื่อน
แผนชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) /งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 28 ข้อ 3
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856  ลงวันที่  12
  มีนาคม  2553

ค่าใช้จ่ายในโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
 -  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น ในการ
จัดกิจกรรม การจัดหา ชั้นวาง
หนังสือ โต๊ะ  เก้าอี้  หนังสือ  วารสาร ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250)/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 94 ข้อ 2)
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 13 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่
เยาวชนและประชาชนในเขตรับผิดชอบร่วมกับสถานีอนามัย  สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอพิปูน และโรงพยาบาล  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250)/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 94 ข้อ 2)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5
/ว2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม 2560
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โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตําบลพิปูน หลักสูตรการทํา
ดอกไม้ประดิษฐ์

จํานวน 15,000 บาท

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ตําบลพิปูน หลักสูตรการทําดอกไม้ประดิษฐ์  เป็นค่าวิทยากร ค่า
วัสดุ  อุปกรณ์ฝึกอบรมต่างๆ  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) /งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 8 ข้อ 2
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2553

โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพและดํารง
ชีพ

จํานวน 35,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
ประกอบอาชีพและดํารงชีพ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250)/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 22 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2553

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรีตําบลพิปูน หลักสูตร
การทํากะหรี่ปั๊บ

จํานวน 15,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่ม
สตรีตําบลพิปูน หลักสูตรการทํา
กะหรี่ปั๊บ เป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ  อุปกรฝึกอบรมต่างๆ  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) /งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 8 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4
/ว1659  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2553
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งบเงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 7,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามผู้มี
อิทธิพล จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวปราบปรามการค้ามนุษย์ ปราบ
ปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมแอลกอฮอล์และบุหรี่

จํานวน 7,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิปูน  ตามโครงการ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามผู้มี
อิทธิพล จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าว ปราบปรามการค้ามนุษย์ ปราบ
ปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมแอลกอฮอล์และ
บุหรี่  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250)/ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00252)) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564
) หน้า 130 ข้อ 1)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5
/ว2726  ลงวันที่  4  ธันวาคม 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 480,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 480,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนในตําบลพิปูน

จํานวน 400,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  นักเรียน  นักศึกษา
และประชาชนในตําบลพิปูน       
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)/งานกีฬาและนันทนาการ (00262))             
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 30 ข้อ 5
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตําบล  
อําเภอและระดับจังหวัด

จํานวน 20,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่ง
ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และระดับ
จังหวัด   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260)/งานกีฬาและนันทนาการ (00262))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 30 ข้อ 6
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้
กับศูนย์กีฬาหมู่บ้านภายในตําบล จํานวน  6  หมู่บ้าน เช่น ลูก
ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  ตาข่าย  ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)/งานกีฬาและนันทนาการ (00262)) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   สี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 99 ข้อ 14) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 297,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลลอยกระทง จํานวน 15,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น  วัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 29 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเทศกาลวัน
สงกรานต์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ของขวัญ ของ
รางวัล ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 29 ข้อ 2
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

จํานวน 40,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  ในการจัด
กิจกรรม เพื่อบํารุงรักษา พระมหาธาตุของจังหวัดนครศรี
ธรรมราช  เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 14 ข้อ 1
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของ
ราชการ เช่น วันแม่แห่งชาติ, วันพ่อแห่งชาติ,วันปิยมหาราช ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 29 ข้อ 4
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเรือพระบกในงานประเพณีชักพระประจําปี จํานวน 15,000 บาท
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเรือพระบกในงานประเพณีชักพระ
ประจําปีงบประมาณ  2562
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 5)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีการทางศาสนาตามประเพณีและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ของไทย เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเข้าพรรษา วัน
มาฆบูชา ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ(00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 29 ข้อ 3
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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งบเงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 27,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จํานวน 4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิปูน  ตามโครงการงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 132 ข้อ 3) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 

โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบประจําปี   2562 จํานวน 20,000 บาท
 -  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิปูน  ตามโครงการจัด
งานประเพณีเดือนสิบ ประจําปี 2562      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)หน้า 132 ข้อ 2) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 

โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปี 2562 จํานวน 3,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ที่ทําการปกครองอําเภอพิปูน  ตามโครงการ
สนับสนุนงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  งานวันปิยม
หาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ์  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว
ไป(00110)/งานบริหารทั่วไป(00111)) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ
.ศ.2561-2564) หน้า 132 ข้อ 1) 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3616  ลง
วันที่  24  มิถุนายน  2559
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1791  ลง
วันที่  3  เมษายน  2560 
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลพิปูน

จํานวน 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตําบลพิปูน เช่น การจัดทําแผนพัฒนา การเกษตร  ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการศูนย์ฯ  ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320
/งานส่งเสริมการเกษตร(00321)) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 82 ข้อ 1)
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,007,170 บาท

งบกลาง รวม 5,007,170 บาท
งบกลาง รวม 5,007,170 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 97,000 บาท

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ ให้แก่พนักงานจ้างชั่ว
คราวรายเดือน  จํานวน 13  อัตรา  โดยคิดจากอัตราค่าจ้างต่อเดือน ใน
อัตราร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา 12 เดือน เป็นเงิน  85,000  บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410
)/งานงบกลาง (000411))
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ ให้แก่พนักงานจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  รายเดือน จํานวน 2 อัตราโดยคิดจาก
อัตราค่าจ้างต่อเดือนในอัตราร้อยละ 5 เป็นระยะเวลา12 เดือน เป็น
เงิน12,000 บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
)/งานงบกลาง (000411))

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,643,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410
)/งานงบกลาง (000411)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 39 ข้อ 1
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลื่อประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว24  ลงวันที่  4  มกราคม  2561 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 864,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตาม
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง (00410)/งานงบกลาง (000411)) 
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 39 ข้อ 2
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลื่อประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
 - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว24  ลงวันที่  4  มกราคม  2561 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จํานวน  10  คนๆ ละ  500
  บาท/เดือน จํานวน  12  เดือน                   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410
)/งานงบกลาง (000411))
- ตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยน
แปลง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 หน้า 39 ข้อ 3
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลื่อประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6
/ว24  ลงวันที่  4  มกราคม  2561 

สํารองจ่าย จํานวน 140,602 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า  การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ  ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบ
กลาง (000411))   
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 125 ข้อ 4) 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น จํานวน 59,868 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ประจําปี 2562 จํานวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30  ของเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบ
กลาง (000411)) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 142,500 บาท
- เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้ง
ไว้ 1%  ของเงินประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบ
กลาง (000411))
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

59,868

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 97,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,643,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

142,500

สํารองจ่าย 140,602

เบี้ยยังชีพคนพิการ 864,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 285,000 225,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 19,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 35,000 36,000

เงินเดือนพนักงาน 250,000 263,887

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

สมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น

59,868

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 60,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 97,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,643,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

142,500

สํารองจ่าย 140,602

เบี้ยยังชีพคนพิการ 864,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,108,800 1,108,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

172,800 172,800

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,395,000 1,905,500

เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้าง
ประจํา 24,000 24,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 48,000 67,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 144,000 215,000

เงินเดือนพนักงาน 1,760,000 2,273,887
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 20,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจ้างเหมาบริการ 10,000

ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะ

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ

ค่าปรับปรุงระบบและดู
แลเว็บไซต์

ค่าวารสารและสิ่งพิ่มพ์

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินวิทยฐานะ 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 140,000 140,000

เงินประจําตําแหน่ง 84,000 126,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 50,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

240,000 300,000

ค่าเช่าบ้าน 144,000 216,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 35,000 45,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล 40,000 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 20,000

ค่าโฆษณาและเผย
แพร่ 20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ 172,000 182,000

ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะ 80,000 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียน 40,000 70,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนต่าง ๆ 30,000 30,000

ค่าปรับปรุงระบบและดู
แลเว็บไซต์ 30,000 30,000

ค่าวารสารและสิ่งพิ่มพ์ 40,000 40,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ คร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

10,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล
ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

355,580

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา นักเรียน นัก
ศึกษาและประชาชนใน
ตําบลพิปูน

400,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลลอยกระทง

15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลวันสงกรานต์

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2562

70,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนที่ภาษี
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

การขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ คร. 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

10,000

ค่าของขวัญ ของรางวัล 
หรือเงินรางวัล 5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

355,580

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา นักเรียน นัก
ศึกษาและประชาชนใน
ตําบลพิปูน

400,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลลอยกระทง

15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลวันสงกรานต์

100,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมบํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

40,000

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

10,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
รัฐพิธีต่างๆ 50,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2562

70,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
แผนที่ภาษี 250,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เรือพระบกในงาน
ประเพณีชักพระประจํา
ปี

15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวทีประชาคม 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมใจผู้พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการต่อ
ทะเบียนและทําประกัน
รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ชีพกู้ภัย
ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง
ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬาระดับหมู่บ้าน 
ตําบล  อําเภอและ
ระดับจังหวัด

20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชนและการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการที่
อ่านหนังสือท้องถิ่น 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เรือพระบกในงาน
ประเพณีชักพระประจํา
ปี

15,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
เวทีประชาคม 20,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานโครงการเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมใจผู้พิการ

20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 80,000 140,000

ค่าใช้จ่ายในการต่อ
ทะเบียนและทําประกัน
รถยนต์และรถ
จักรยานยนต์

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ชีพกู้ภัย

65,000 65,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

15,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 400,000 400,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนการแข่ง
ขันกีฬาระดับหมู่บ้าน 
ตําบล  อําเภอและ
ระดับจังหวัด

20,000

ค่าใช้จ่ายในการส่ง
เสริมสนับสนุนการจัด
ทําแผนชุมชนและการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชน

15,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการที่
อ่านหนังสือท้องถิ่น 10,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย นํ้าท่วม
ฉับพลัน นํ้าป่าไหล
หลากและแผ่นดินถล่ม
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 
– แมว

26,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมทาง พุทธศาสนา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ศึกษาดูงาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมภายในชุมชน

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการ
ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ
ค่าใช้จ่ายในทาง
พิธีการทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

50,000

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการ“รักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน”
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย นํ้าท่วม
ฉับพลัน นํ้าป่าไหล
หลากและแผ่นดินถล่ม

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 
– แมว

26,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลัก
ธรรมทาง พุทธศาสนา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการ
ศึกษาดูงาน

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่ง
แวดล้อมภายในชุมชน

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการ
ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในทาง
พิธีการทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

50,000

ค่าใช้จ่ายในส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมตาม
โครงการ“รักนํ้า รักป่า 
รักษาแผ่นดิน”

10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

3,000 3,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้ม
แข็งและยั่งยืน

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตําบลพิปูน 
หลักสูตรการทําดอกไม้
ประดิษฐ์

15,000

โครงการส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อการประกอบ
อาชีพและดํารงชีพ

35,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและ
กลุ่มสตรีตําบลพิปูน 
หลักสูตรการทํากะหรี่
ปั๊บ

15,000

โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลพิ
ปูน

20,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
คร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

1,500

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000

วัสดุกีฬา 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่างเข้ม
แข็งและยั่งยืน

10,000

โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนตําบลพิปูน 
หลักสูตรการทําดอกไม้
ประดิษฐ์

15,000

โครงการส่งเสริม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อการประกอบ
อาชีพและดํารงชีพ

35,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและ
กลุ่มสตรีตําบลพิปูน 
หลักสูตรการทํากะหรี่
ปั๊บ

15,000

โครงการสนับสนุน
ศูนย์บริการและถ่าย
ทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจําตําบลพิ
ปูน

20,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ ตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
คร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

1,500

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 300,000

วัสดุกีฬา 60,000

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561  11:31:13 หน้า : 12/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 548,033

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพัก
คอยพลาสติก

ค่าจัดซื้อชั้นเอนก
ประสงค์

ค่าจัดซื้อโซฟาไม้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  
Tank  Printer)

4,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จ้างเหมาติดตั้งซิงค์ล้าง
จาน อบต.พิปูน 10,000

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 548,033

วัสดุก่อสร้าง 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 20,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 120,000 120,000

ค่าไฟฟ้า 180,000 180,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้แถวพัก
คอยพลาสติก 16,800 16,800

ค่าจัดซื้อชั้นเอนก
ประสงค์ 5,000 5,000

ค่าจัดซื้อโซฟาไม้ 25,000 25,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink  
Tank  Printer)

4,300

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 9,800 9,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จ้างเหมาติดตั้งซิงค์ล้าง
จาน อบต.พิปูน 10,000

ซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2-7

10,000

ซ่อมแซมหอกระจา
ยข่าวประจําหมู่บ้าน ม
.2-7

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซื้อขาตั้งสําหรับ
โปรเจคเตอร์

จอโปรเจคเตอร์

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (k) 146,760

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางตา–สวน
ยางนายเดชา  หมู่ที่ 4

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเขียว หมู่
ที่ 4 – หมู่ที่ 5  บ้าน
ใหม่

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสํารวม  
หมู่ที่ 4

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุ
ทินนายสุทัศน์  หมู่ที่ 6

88,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยตงบ้านนายพา
นิชย์  หมู่ที่ 5

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยเพชรแก้ว หมู่
ที่ 3

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2-7

10,000

ซ่อมแซมหอกระจา
ยข่าวประจําหมู่บ้าน ม
.2-7

20,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

ค่าจัดซื้อขาตั้งสําหรับ
โปรเจคเตอร์ 4,250 4,250

จอโปรเจคเตอร์ 2,500 2,500

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (k) 146,760

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนางตา–สวน
ยางนายเดชา  หมู่ที่ 4

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเขียว หมู่
ที่ 4 – หมู่ที่ 5  บ้าน
ใหม่

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสํารวม  
หมู่ที่ 4

130,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายสุ
ทินนายสุทัศน์  หมู่ที่ 6

88,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยตงบ้านนายพา
นิชย์  หมู่ที่ 5

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยเพชรแก้ว หมู่
ที่ 3

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยเรือตก  หมู่ที่ 
6

426,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยหัวกา  หมู่ที่  
7

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ้อมวัดโบราณา
ราม  หมู่ที่ 4

120,000

โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหูนบ

85,000

โครงการซ่อมแซม
เรียงหินท่านํ้าหมื่นราช 320,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา  วิจัย  ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

การพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 90,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 120,000

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์
ประจําหมู่บ้าน 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยเรือตก  หมู่ที่ 
6

426,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยหัวกา  หมู่ที่  
7

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ้อมวัดโบราณา
ราม  หมู่ที่ 4

120,000

โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมป้ายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหูนบ

85,000

โครงการซ่อมแซม
เรียงหินท่านํ้าหมื่นราช 320,000

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา  วิจัย  ประเมิน
ผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

30,000 60,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับ
อําเภอ

25,000 25,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

การพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐาน 90,000

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 120,000

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์
ประจําหมู่บ้าน 60,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอสนับสนุน
พี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก 5,000

โครงการงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 4,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ
ประจําปี   2562

20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําปี 2562 3,000

โครงการแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ปราบ
ปรามผู้มีอิทธิพล จัด
ระเบียบสังคมแรงงาน
ต่างด้าวปราบปราม
การค้ามนุษย์ ปราบ
ปรามการลักลอบ
ทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติ การควบคุม
แอลกอฮอล์และบุหรี่

7,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 960,000

รวม 5,007,170 20,000 777,000 147,000 5,132,760 80,000 292,500 2,636,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขอสนับสนุน
พี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก 5,000

โครงการงานประเพณี
มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 4,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีเดือนสิบ
ประจําปี   2562

20,000

โครงการจัดงานรัฐพิธี 
ประจําปี 2562 3,000

โครงการแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด ปราบ
ปรามผู้มีอิทธิพล จัด
ระเบียบสังคมแรงงาน
ต่างด้าวปราบปราม
การค้ามนุษย์ ปราบ
ปรามการลักลอบ
ทําลายทรัพยากร
ธรรมชาติ การควบคุม
แอลกอฮอล์และบุหรี่

7,000

โครงการอาหารกลาง
วัน 960,000

รวม 175,000 8,432,270 22,700,000
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