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อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

สารบัญ
หนา
สวนที่ 1
คําแถลงการณประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558

2- 5

สวนที่ 2
บันทึกหลักการและเหตุ

7

รายจายตามงานและงบรายจาย

8 - 17

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558

18 – 19

รายงานประมาณการรายรับประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558

20 – 22

ประมาณการรายรับ

23 – 26

รายงานประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558

27 – 54

สวนที่ 3
รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
---------------------------------

55 – 64
65
66 – 72
73 – 76
77 – 79
80 – 84
85 – 86
87 – 92
93 – 94
95

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
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อําเภอควนโดน จังหวัด สตูล
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลควนโดน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู บ ริ ห ารขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลควนโดน จะได เ สนอร า งข อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลควนโดน อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสว นตําบลควนโดน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ .ศ. 2557 องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 25,879,289.00 บาท
1.1.2 เงินสะสม 10,889,743.02 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 8,352,501.66 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน .........-............โครงการ
รวม ………-……………… บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ
รวม………………-………..……. บาท
๑.๒ เงินกูคงคาง ……………-……………… บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 16,695,945.66 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
รวมหมวดเงินรายได

88,787.61 บาท
38,990.00 บาท
247,345.71 บาท
13,610.00 บาท
43.308.99 บาท
บาท
9,276,909.35 บาท
9,708,951.66 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินรายไดและหมวดเงินอุดห นุนทั่วไป

6,986,994.00 บาท
16,695,945.66 บาท
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 24,041,189.76 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 12,174,482.55 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
244,561.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว )
5,280,451.00 บาท
งบดําเนิน งาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค ) 4,829,470.55 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง )
2,305,270.00 บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น )
1,820,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน )
12,174,782.55 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
6,892,744.10 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
บาท
3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ ...............-.......... .. กิจการ ..........-..............
ปงบประมาณ พ.ศ.…-... มีรายรับจริง ………………-…………..….บาท รายจายจริง ..……...…-..………. บาท
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
จํานวน ..........……-………. บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
จํานวน ....…………-…….....บาท
กําไรสุทธิ
จํานวน ....…………-………. บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .................-....................... ...... จํานวน ....…………-………. บาท
ทรัพยจํานํา จํานวน .……-…………. บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัด สตูล

2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป2556

รายไดจัดเก็บ เอง
หมวดภาษีอากร
106,603.87
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
197,205.88
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
220,650.60
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
32,950.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
20,590.00
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ เอง
578,000.35
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
12,892,826.31
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
12,892,826.31
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6,620,852.94
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองค กรปกครอง
6,620,852.94
สวนทองถิ่น
รวม 20,091,679.60

ประมาณการ
ป2557
91,500.00
125,500.00
130,000.00
25,000.00
12,000.00
384,000.00

ประมาณการ
ป2558
90,500.00
105,500.00
200,000.00
25,000.00
12,000.00
433,000.00

10,616,000.00 12,567,000.00
10,616,000.00 12,567,000.00

11,000,000.00 12,296,400.00
11,000,000.00 12,296,400.00
22,000,000.00 25,296,400.00
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

2.2 รายจาย
รายจาย

รายจายจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
341,816.00 1,037,840.00
646,580.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ 5,360,800.00 2,129,640.00 8,137,920.00
คาจางชั่วคราว )
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,504,574.19 5,536,020.00 8,560,300.00
และหมวดคาสาธารณูปโภค )
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
406,300.00 8,242,000.00 5,373,600.00
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น )
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน )
1,492,800.00 3,440,000.00 2,578,000.00
รวมจายจากงบประมาณ 14,106,290.19 22,000,000.00 25,296,400.00

สวนที่ 2
ขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ของ
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัด สตูล
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร างขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2558 ของ องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัด สตูล
ดาน
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
10,168,740
50,000
5,591,140
1,400,000
781,240
5,213,700
145,000
1,180,000
120,000
646,580
25,296,400

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน
รหัส

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

00111

00112

00113

2,139,120
2,101,500

1,661,120

2,139,120
3,762,620

510,000
413,000
95,000
-

810,000
1,798,000
343,500
245,000

50,500
1,000,000,

-

20,000

-

-

20,000

300,000
1,385,000
248,500
245,000

50,500
1,000,000

รวม

7,489,620

-

2,679,120

10,168,740
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน
รหัส

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และงับอัคคีภัย

00121

00122

00123

-

-

50,000
-

50,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

รวม

-

-

50,000

50,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานการศึกษา
งบ

งาน
รหัส

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ

00211

00212

00213

00214

776,340

24,000

-

-

800,340

300,000
275,000
75,000
-

997,000
1,201,800
-

-

-

300,000
1,272,000
1,276,800
-

14,000

-

-

-

-

1,928,000

-

-

14,000
1,928,000

รวม

รวม

1,440,340

4,150,800

-

-

5,591,140
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

รหัส
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล

งานบริการ
สาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่น

00221

00222

00223

370,000

-

40,000
620,000
155,000
-

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

รวม

-

-

370,000

-

95,000
-

-

40,000
715,000
155,000

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินอุดหนุน
รวม

1,185,000

-

120,000
215,000

-

120,000
1,400,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ

งาน
รหัส

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

00231

00232

546,240

-

546,240

120,000
60,000
40,000
-

-

120,000
60,000
40,000
-

15,000
-

-

15,000
-

781,240

-

781,240

รวม
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

รหัส
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งานไฟฟา

งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

งานบําบัด
น้ําเสีย

00241

00242

00243

00244

00245

519,600

-

-

-

-

519,600

150,000
40,000
40,000
-

-

-

170,000
-

-

150,000
210,000
40,000
-

-

4,294,100

-

-

-

4,294,100

รวม

เงินอุดหนุน
รวม

749,600

4,294,100

-

170,000

-

5,213,700
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งบ

งาน
รหัส

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

00251

00252

-

-

-

-

85,000
-

85,000
-

-

60,000

60,000

รวม

รวม

-

145,000

145,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบ

งาน

รหัส
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการ
ทองเที่ยว

00261

00262

00263

00264

-

-

-

-

-

-

330,000
80,000
-

320,000
-

-

650,000
80,000
-

-

-

-

-

-

รวม

เงินอุดหนุน
รวม

-

410,000

450,000
770,000

-

4500,000
1,180,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานการเกษตร
งบ

งาน
รหัส

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานสงเสริมการเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

00321

00322

-

-

-

60,000
-

60,000
-

120,000
-

-

-

-

-

-

-

รวม

60,000

60,000

120,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานงบกลาง
งบ

งาน
รหัส

งบกลาง
รวม

งบกลาง

รวม

00411
646,580
646,580

646,580
646,580
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18

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัด สตูล
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลควนโดน มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติ ขึ้นไว
โดยความเห็นชอบของ สภาองคการบริหารสวนตําบลควนโดน และโดยอนุมัติของนายอําเภอควนโดน
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 25,296,400.00 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 25,296,400.00 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย

ยอดรวม
10,168,740
50,000
5,591,140
1,400,000
781,240
5,213,700
145,000
1,180,000
120,000
-

ดานการดําเนินงานอื่น
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งบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

646,580
25,296,400

ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนโดน และคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนโดน มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ .......................................................
(ลงนาม) ………………………………………...……………………
(นายยะโกบ โตะประดู )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อนุมัติ

(ลงนาม) ……………………………………..…
(นายพิศาล อาแว )
ตําแหนง นายอําเภอควนโดน
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัด สตูล
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 25,296,400 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน

รวม

90,500 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

20,000

บาท

จํานวน

500

บาท

ประมาณการตามจํานวนผูอยูในคายตองชําระ
โรงเรือนและที่ดิน
ประเภทภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการตามจํานวนผูอยูในคายต องชําระ
ภาษีบํารุงทองที่
ประเภทภาษีปาย
ประมาณการตามจํานวนผูอยูในคายตองชําระ
ภาษีปาย
ประเภทอากรการฆาสัตว
ประมาณการไว เทากับ กวาปที่ผานมา
โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
ประเภทคาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสุรา

รวม

105,500 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

80,000 บาท

ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร เทากับ ปที่ผานมา
ประเภทคาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา

เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร เทากับ ปที่ผานมา
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ประเภทคาธรรมเนียมการขอจัดตั้งตลาดเอกชน

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท

ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
ประเภทคาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิ ชย
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
ประเภทคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
ประเภทคาปรับผิดสัญญาจาง

จํานวน

10,000

บาท

จํานวน

3,000

บาท

จํานวน

4,000

บาท

ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
ประเภทคาใบอนุญาตดําเนินกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
ประเภทคาใบอนุญาตใชสถานที่จําหนายอาหาร
ประมาณการไว นอยกวาปงบประมาณที่ผ านมา
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รวม

200,000 บาท

จํานวน

200,000

บาท

ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
ประเภทรายไดจากกิจการตลาดสด

รวม

25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม

12,000 บาท

ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด แยกเปน
- ประเภทคาขายแบบแปลน

จํานวน

2,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
-ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ด
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
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ไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ประเภทอากรรังนกอีแอน
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร เทากับ ปที่ผานมา
ประเภทคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร เทากับ ปที่ผานมา
ประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม แยกเปน
ประเภทภาษีมูลคา เพิ่มตาม พ .ร.บ.ฯ
ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา
ประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา
ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร เทากับ ปที่ผานมา
ประเภทสุรา
ประมาณการไว ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร นอยกวาปที่ผานมา
ประเภทสรรพาสมิต
ประมาณการไว ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร นอยกวาปที่ผานมา
ประเภทคาภาคหลวงปาไม
ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา
ประเภทภาคหลวงแร
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร เทากับ ปที่ผานมา
ประเภทคาภาคหลวงปโตรเลียม

รวม
จํานวน

12,567,000.00 บาท
20,000.00 บาท

จํานวน

5,000.00 บาท

จํานวน

7,500,000.00 บาท

จํานวน

3,300,000.00 บาท

จํานวน

5,000.00 บาท

จํานวน

650,000.00 บาท

จํานวน

1,000,000.00 บาท

จํานวน

1,000.00 บาท

จํานวน

25,000.00 บาท

จํานวน

45,00.00 บาท

ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร มากกวาปที่ผานมา
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ประเภทคาที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
ประมาณการไว ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร นอยกวาปที่ผานมา
ประเภทคาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย (ประมวล กม.ที่ดิน)
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร เทากับ ปที่ผานมา

จํานวน

6,000.00 บาท

จํานวน

10,000.00 บาท

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
ประเภทรายรับ เงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน
ป ระมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับมากกวาปที่ผาน มา

12,296,400.00 บาท
12,296,400.00 บาท
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัด สตูล
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 25,296,400 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
รวม 7,489,620 บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 4,240,620 บาท
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม 4,240,620 บาท
เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
รวม 2,139,120 บาท
ประเภทเงินเดือนนายก / รองนายก (210100)
จํานวน 514,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายก อบต. 20,400.-บาท/เดือน
และรองนายก อบต. 2 คน คนละ 11,220.-บาท/เดือน/คน
(สํานักปลัด)
ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก /รองนายก
จํานวน
(210200)
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก นายก อบต.
1,750.-บาท/เดือน และรองนายก อบต. 2คน คนละ 880.-บาท/เดือน/คน
(สํานักปลัด)

42,120 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก / รองนายก (210300)
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก อบต.
1,750.- บาท/เดือน และรองนายก อบต. 2 คน คนละ 880.-บาท/เดือน/คน
(สํานักปลัด)

42,120 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต . (210400)
เพื่อจายเป นเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการ
นายก อบต . 7,200.-บาท/เดือน (สํานักปลัด)

86,400 บาท

ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต . (210600)

จํานวน

จํานวน 1,454,400 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแก
- คาตอบแทนประธานสภา อบต . 11,220.-บาท/เดือน
- คาตอบแทนรองประธานสภา อบต . 9,180.-บาท/เดือน
- คาตอบแทนเลขานุ การสภา อบต . 7,200.-บาท/เดือน
- คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต . 7,200.-บาท/เดือน/คน (สํานักปลัด)
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เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนตําบล พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน (สํานักปลัด)

รวม 2,101,500 บาท
จํานวน 1,688,940 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน
เพื่อจ ายเปนเงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงปลัด อบต .
(นักบริหารงาน อบต .) 5,600.-บาท/เดือน/คน และเงินประจําตําแหนงหัวหนา
สํานักปลัด 3,500.-บาท/เดือน (สํานักปลัด)
ประเภทคา ตอบแทนพนักงานจาง (220600)
เพื่อจายเปนเงิน คาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปของ อบต .พรอมทั้งเงิน ปรับปรุงคาจางประจํา

109,200 บาท

จํานวน

236,160 บาท

ประเภทรายจายเงินอื่นๆ (221100) (คาตอบแทนรายเดือน )
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน แกปลัด อบต .
จํานวน 1 อัตรา (สํานักปลัด)

จํานวน

67,200 บาท

งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงิน รางวัลประจําปของพนักงาน คาตอบ
แทนกรรมการตาง ๆ (สํานักปลัด)

รวม
รวม
รวม
รวม

2,178,500
1,933,500
300,000
250,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

250,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (สํานักปลัด)

40,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงาน

จํานวน

10,000 บาท

สวนตําบล และนายกองคการบริ หารสวนตําบล (สํานักปลัด)
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คาใชสอย (532000)
รวม 1,385,000 บาท
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 370,000 บาท
เพื่อจายเปน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
-คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ
-คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก
-คาตักสิ่งปฏิกูล
-คาโฆษณาและเผยแพร
-คาเบี้ยประกัน
-คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาเวรยามรักษา
ความปลอดภัย แมบาน พนักงานขับรถบรรเทาสาธารณภัย คาจางเหมา
ผูชวยสํานักปลัด เหมาแบกหามสัมภาระ จางเหมาแรงงานทําความสะอาด
และงานทั่วไป คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมาทําความสะอาด คาจางเหมา
ซอมแซมทรัพยสิน คาจางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาสํานักงาน ไฟฟาสาธารณะ
ระบบประปา ลางอัดขยายรูป คาจางถายเอกสาร คาจางเย็บหนังสือ
เขาปกรายงาน ปกหนังสือ จางเหมาจัดทําวีดีทัศนผลงานขององคการ
บริหารสวนตําบล คาจางเหมาทํารายงานผลงานการปฏิบัติงานประจําป
คาจางเหมาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธผลงานเพื่อเขารวมการจัด
นิทรรศการตางๆ คาจางติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต หรือโปรแกรมตางๆ
คาจางเหมาจัดทําปายโฆษณาประชาสัมพันธ คาจางเหมาจัดทําปายโฆษณา

ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบล ฯลฯ (สํานักปลัด )

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(ไมเกิน 1% ของรายไดจริง )
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มาเยี่ยมนิเทศงาน การศึกษาดูงาน ฯลฯ (สํานักปลัด)

รวม
จํานวน

45,000 บาท
15,000 บาท

- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบต . หรือ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ หรือการประชุมระหวางอปท .
กับ อปท . หรือ อปท .กับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

จํานวน

15,000 บาท

เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่มตางๆ เครื่องใชในการ
เลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยง
รับรองรวมถึงผูเขาร วมประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขา
รวมประชุม (สํานักปลัด)
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- คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน
คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดงาน รัฐพิธี คาจัดทําปาย งานรัฐพิธี
คาประชาสัมพันธงานรัฐพิธี คาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ คาจัดซื้อพวงมาลา
ชอดอกไม พานพุม สําหรับพิธีการวันสําคัญ (สํานักปลัด)

จํานวน

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคาสมัครลงทะเบียน เพื่อเขารับการฝก
อบรมของผูบริหารสมาชิกสภา อบต . พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
พนักงานจาง (สํานักปลัด)

รวม
จํานวน

90,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคา เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต . , พนักงานสวนตําบล และพนักงานจา ง
(สํานักปลัด)

จํานวน

90,000 บาท

- คาบอกรับวารสาร
เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ คาจัดซื้อหนังสือ
ระเบียบกฎหมายเพื่อไวใชเปนคูมือในการปฏิบัติราชการของผูบริหาร
และพนักงานสวนตําบล (สํานักปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

790,000 บาท

70,000 บาท

- โครงการปฏิบัติการระบบแพทยฉุกเฉินเบื้องตน
เพื่อจายคาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติงานศูนยปฏิบัติการ
ระบบการแพทยฉุกเฉิน (สํานักปลัด)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 95 ขอ (6)

จํานวน

540,000 บาท

ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษา เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ )(320400)
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต

จํานวน

180,000 บาท

รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร
โตะ เกาอี้ ทํางาน อาคารสํานักงาน เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน
ซอมแซมถนน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นอันเปนทรัพยสินของอบต .
หรือซอมแซมสิ่งอันเปนทรัพยสินสาธารณะ เชน ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ระบบประปาหมูบาน
ซอมแซมหอกระจายขาว เสียงตามสาย ฯลฯ (สํานักปลัด)
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คาวัสดุ (533000)
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (330100)
- เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องใช สํานักงาน เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ไมบรรทัด ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ
แบบพิมพ ฯลฯ (สํานักปลัด)

รวม
จํานวน

248,500 บาท
40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)
- เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุหรืออุปกรณไฟฟา เชน ฟวส
สายไฟฟาปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯล ฯ ที่ใชในอาคาร
สํานักงาน และอาคารอันเปนทรัพยสินขององคการบริ หารสวนตําบล
(สํานักปลัด)

จํานวน

20,000 บาท

ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว (330300)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แปรงขัดหองน้ํา ไมกวาด จาน ชาม
แกวน้ํา น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหองน้ํา ถังน้ํา ฯลฯ (สํานักปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงแ ละหลอลื่น (330800)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เครื่องหรือน้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ สําหรับใชกับรถยนตสวนกลาง
รถยนตบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต รถกูชีพกูภัย เครื่องตัดหญาแขนออน
ขององคการบริหารสวนตําบล และเครื่องยนต เครื่องจักรกล จากหนวยงาน
ราชการอื่น (สํานักปลัด )

จํานวน

130,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่อง
ปริ้นเตอร วัสดุอุปกรณสําหรับบันทึกขอมูล แผนซี ดี ดีวีดี ฯลฯ
(สํานักปลัด)

จํานวน

40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุ เครื่องบริโภค (วัสดุอื่น ) (331400)
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อน้ําสะอาด เพื่อบริการประชาชน
ผูมาติดตอราชการ (สํานักปลัด)

จํานวน

3,500 บาท
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หมวดคาสาธารณูปโภค
คาสาธารณูปโภค (534000)
ประเภทคา ไฟฟา (340100)
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและอาคารอันเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลและคา
กระแสไฟฟาจากการสูบน้ําด วยพลังงานไฟฟาที่องคการบริหารสวนตําบล
ไดรับการถายโอนภารกิจจากกรมชลประทาน คากระแสไฟฟาสนามกีฬา
ประจําตําบล (สํานักปลัด)

รวม
รวม
จํานวน

245,000 บาท
245,000 บาท
100,000 บาท

ประเภทคาน้ําประปา (340200)
เพื่อจายเปนคาใชบริการน้ําประปาสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล (สํานักปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

ประเภทคาบริการโทรศัพท (340300)
เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสําหรับสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล คาโทรศัพทเคลื่อนที่ รวมถึงคาเชาเลข
หมายโทรศัพท และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ (สํานักปลัด)

จํานวน

60,000 บาท

ประเภทคาบริการไปรษณีย (340400)
เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา ไปรษณีย
คาใชบริการไปรษณีย ฯลฯ (สํานักปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)
จํานวน
เพื่อจายเปน คาโทรภาพหรือโทรสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม
คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต (Internet) คาบริการอินเตอรเน็ตตําบล
คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และคาสื่อสารอื่น ๆ
(สํานักปลัด)

60,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน(561000)
ประเภทอุดหนุนสวนราชการ (610100)
-อุดหนุน อบต .ควนสตอ ดําเนินโครงการศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล
ระดับอําเภอ
เพื่อจ ายเปนเงินอุดหนุน อบต . ควนสตอ ดําเนินโครงการ
ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอ (สํานักปลัด)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 101 ขอ (2)

20,000
20,000
20,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท

งบลงทุน
รวม 1,050,500
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
รวม 1,050,500
คาครุภัณฑ (541000)
รวม
50,500
ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอร (411600)
จํานวน
50,500
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน (จอไมนอยวา 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ราคา 15,000.- บาท
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
กระทรวงไอซีที
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 2 (จอไมนอยวา 18 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ราคา 30,000.- บาท ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงไอซีที
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง พิมพชนิดเลเซอร /ชนิด LED
ขาวดํา (25 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา 5,500.- บาท ตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงไอซีที (สํานักปลัด)
(รายละเอียดตามแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 98 ขอ (7)

บาท
บาท
บาท
บาท

ประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ จํานวน 5 ไร
เพื่อกอสรางที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลควนโดน (สํานักปลัด)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 97 ขอ (1)

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

จํานวน 1,000,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง (00113)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนการคลัง
พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน (สวนการคลัง )

รวม
รวม

2,679,120 บาท
1,661,120 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว เงินเ พิ่มตามวุฒิฯ
ของพนักงานสวนการคลัง (สวนการคลัง )

จํานวน

24,000 บาท

ประเภทเงิน ประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนา
สวนการคลัง 3,500/เดือน (สวนการคลัง )

จํานวน

42,000 บาท

งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงิน รางวัลประจําปของพนักงาน คาตอบ
แทนกรรมการตาง ๆ (สวนการคลัง)
-เงินคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
คณะกรรมการตรวจการจางและผูคว บคุมงานเพื่อจายเปนคาตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจาง (สวนการคลัง )

รวม
รวม
รวม
รวม

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง (สวนการคลัง )

รวม 1,661,120 บาท
จํานวน 1,595,120 บาท

1,018,000
1,018,000
510,000
320,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน (310400)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหแก
พนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ (สวนการคลัง)

จํานวน

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแก
พนักงานสวนตําบล (สวนการคลัง)

จํานวน

60,000 บาท

คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจายเปน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ดังนี้
-คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เชน คาจางเหมา
บริการเขาเลม เย็บเลมหนังสือ / เอกสาร คาถายเอกสาร และอื่นๆ
-คาจางเหมาผูชวยสวนการคลัง
(สวนการคลัง )

รวม
จํานวน

413,000 บาท
168,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคา ดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิน (สวนการคลัง)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 103 ขอ (2)

รวม

235,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

-โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน
เพื่อจายเปนคา แผนปายประชาสัมพันธ คาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณตางๆ และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
(สวนการคลัง )
(รายละเอียดตามแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) หนา 102 ขอ (1)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับ

90,000 บาท
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คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ลูกจาง
(สวนการคลัง )
-คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคา ธรรมเนียม คา ลงทะเบียนเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
(สวนการคลัง )

จํานวน

90,000 บาท
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ประเภทคาบํารุงและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม บํารุง
รักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ) (320400)
เพื่อใชจายเปนคา บํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ที่อยูในความควบคุมของ สวนการคลัง
(สวนการคลัง )

จํานวน

10,000 บาท

คาวัสดุ (533000)
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (330100)
เพื่อจายเปนคา สิ่งของเครื่องใช ตาง ๆ เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ไมบรรทัด ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ
(สวนการคลัง )

รวม
จํานวน

95,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

ประเภทวั สดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาปายประชาสัมพันธการชําระภาษี (สวนการคลัง )

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร ตาง ๆ เชน แผนดิสก
เมาส (Mouse) หัวพิมพหรือแถบพิมพ กระดาษตอเนื่อง หมึกและอื่น ๆ
(สวนการคลัง )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (001200)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
งบดําเนินงาน (030000)
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
- คาใชจายในการฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.
ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวน
และศึกษาดูงานอปพร .เชนคาจางเหมายานพาหนะไปศึกษาดูงาน
คาอาหาร คาวัสดุสํานักงาน คาเชาที่พัก คาของสมนาคุณ คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาใชจายในการทําเอกสาร คาตอบแทนวิทยากรคาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยว ของในโครงการ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558–2560) หนา 94 ขอ (2)
(สํานักปลัด)

รวม
รวม
รวม
รวม

50,000
50,000
50,000
50,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

30,000 บาท

- โครงการจัดตั้งดานตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาลปใหม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานจัดตั้งดาน
ตรวจรวมกับอําเภอ /สถานีตํารวจภูธรควนโดน /กํานัน/ผูใหญบานในพื้นที่
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558– 2560)หนา 94 ขอ (5)
(สํานักปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

- โครงการจัดตั้งดานตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุ
จํานวน
ในชวงเทศกาลสงกรานต
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานจัดตั้ง
ดานตรวจรวมกับอําเภอ /สถานีตํารวจภูธรควนโดน /กํานัน/ผูใหญบานในพื้นที่
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558– 2560)หนา 86 ขอ (4)
(สํานักปลัด)

10,000 บาท
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แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
รวม 1,440,340 บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม
776,340 บาท
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม
776,340 บาท
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา )/(522000)
รวม
776,340 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 734,340 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลสั งกัด
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และจายเปนเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจําป จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนง หัวหนาสวนการศึกษา (นักบริหารการศึกษา )
2. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
3. ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
(สวนการศึกษา ศาสนา แล ะวัฒนธรรม)
ประเภทเงินประจําตําแหนง
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนงหัวหนา
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารการศึกษา ) จํานวน 1 อัตรา
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

42,000 บาท

งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงิน รางวัลประจําปของพนักงาน คาตอบ
แทนกรรมตาง ๆ (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

รวม
รวม
รวม
รวม

650,000
650,000
300,000
250,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

250,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางผูซึ่งไดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามกําหนดหลักเกณฑ
การเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกร

จํานวน

30,000 บาท

ปกครองสวนทองถิ่น (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
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ประเภทคาเชาบาน (310400)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและ
ผูมีสิทธิตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของ
ขาราชการสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 296
ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ เชน คาจางเหมา
บริการเขาเลม เย็บเลมหนังสือ /เอกสาร คาถายเอกสารและอื่น ๆ
- คาซักฟอก เชน คาจางเหมาซัก อบ รีด และอื่น ๆ
- คาจางเหมาบริการอื่น ๆ เชน คาลางอั ดภาพ คาจาง
เหมาติดตั้งปาย คาจางเหมาประดับผา ทิวธง คาจางเหมาเดินสายไฟ
คาจางเหมาติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร คาจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็ก
คาจางเหมาแมบาน คาจางเหมาผูชวยสวนการศึกษาฯ พนักงานทั่วไป
ตลอดจนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

20,000 บาท

รวม
จํานวน

275,000 บาท
80,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน
(1) คารับรอง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ
คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ย งรับรอง รวมทั้งคาบริการ
และคาใชจายอื่น ๆ ซึ่งจําเปนตองจายในการรับรองตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
ของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

5,000 บาท
5,000 บาท

ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (320300)
ที่ไมเขา ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

รวม

190,000 บาท

- คาลงทะเบียนอบรมสัมมนา
จํานวน
เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนอบรม /สัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2549
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

90,000 บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก
คาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548) (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

จํานวน

80,000 บาท

ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
จํานวน
(รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ )
เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณประกอบ โตะ เกาอี้ ตูเก็บเอกสารและคาบํารุงหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น อันเปนทรัพยสินของ สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

20,000 บาท

คาวัสดุ (53300)
รวม
ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน
กระดาษ แฟม ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟมสมุด
ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ เสาประดับธง แบบพิมพ ปายตาง ๆ
ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯ เปนตน (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

75,000 บาท
40,000 บาท

ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับ

35,000 บาท

จํานวน
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เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบ บเลเซอร
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระหรือ
แปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซีทฟดเดอร เมาส พริ้น เตอร
เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส เครื่องอานและ
บันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอรฟแวร เปนตน (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
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งบลงทุน (540000)
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ (541000)
ประเภทครุภัณฑ สํานักงาน (410100)
1) คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 1
จํานวน 1 ชุด (ตั้งจายตามราคาทองตลาด )
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 25560) หนา 98 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
2) คาจัดซื้อถังเก็บน้ํา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังเก็บน้ําพรอมกอกน้ํา
มีปริมาตรความจุไมนอยกวา 1,000 ลิตรจํานวน 1 ถัง
(ตั้งจายตามราคาทองตลาด) (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

14,000
14,000
14,000
14,000
9,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,000 บาท
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (220600)
เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไปของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางประจํา (สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย (532000)

รวม 4,150,800 บาท
รวม
24,000 บาท
รวม
24,000 บาท
รวม
24,000 บาท
จํานวน
24,000 บาท

รวม
รวม
รวม

2,198,800 บาท
2,198,800 บาท
997,000 บาท

ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ (320300)
รวม
997,000 บาท
ที่ไมเขา ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน
728,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา
-คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
728,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 280 วัน จํานวน 2 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานควนโตะเหลง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบูเกตยามู
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 86 ขอ 29
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เชน คาจัดสถานที่ คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คา ของรางวัล คาเงินรางวัล
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 83 ขอ 1
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
(3) โครงการสานฝนสูสายใยรัก ประจําป 2558
เพื่อเปนคาใชจายในการจัด โครงการสานฝน

จํานวน

150,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

สูสายใยรัก เชน คาปาย คา ของรางวัล คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 83 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
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(4) โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ควนโดน ประจําป 2558
เพื่อเปนคาใชจายในการ ดําเนินโครงการแขงขัน
กีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต .ควนโดน เชน คาปาย คาของรางวัล
คาถวยรางวัล คาจัดเตรียมสนามแขงขันกีฬา และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ

จํานวน

59,000 บาท

(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 83 ขอ 5

(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
คาวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (330300)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง
ไมกวาด ถวยกาแฟ กาน้ํา คูลเลอร น้ําดื่มสะอาด จาน ชาม ถวย ชอน
แกวน้ํา ฯลฯ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน จํานวน 2 ศูนย
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

รวม 1,201,800 บาท
จํานวน 30,000 บาท

ประเภทคาอาหารเสริม (นม) (330400)
จํานวน 1,171,800 บาท
เพื่อจายเปน
-คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
จํานวน
819,000 บาท
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จํานวน 4 โรงเรียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตําบลควนโดน จํานวน 4 โรงเรียน จํานวน 260 วัน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 86 ขอ 27
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
-คาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลควนโดน
จํานวน 2 ศูนย จํานวน 280 วัน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 86 ขอ 27
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

352,800 บาท
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งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)
-อุดหนุนงบประมาณสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 4 โรงเรียน
เพื่อจายเปนเงิน สนับสนุนคาอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน
ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตําบลควนโดน จํานวน 4 โรงเรียน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 86 ขอ 28
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )
-อุดหนุนงบประมาณ ใหกับโรงเรียน บานดูสน
ตามโครงการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
เพื่อสนับสนุน งบประมาณในการดําเนินโครงการจัดการ
แขงขันทักษะทางวิชาการ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 84 ขอ 14
(สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม )

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

จํานวน

1,928,000
1,928,000
1,928,000
1,898,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000. บาท
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แผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( 00221)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา )(522000)
ประเภทเงินเดือนพนั กงาน (220100)
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงาน สวนตําบล
สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม (สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

รวม
รวม
รวม
จํานวน

370,000 บาท
345,000 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ ใหแกพนักงานสวน สาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม (สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

จํานวน

25,000 บาท

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงิน รางวัลประจําปของพนักงานสวนตําบล
คาตอบแทนกรรมต าง ๆ (สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

30,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

620,000 บาท
520,000 บาท

คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจายเปน คาจางเหมาผูชวยสวนสาธารณสุข

1,185,000 บาท
370,000 บาท

815,000
815,000
40,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

และสิ่งแวดลอม คาจางเหมาแรงงาน พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานเก็บขนขยะ และพนักงานทั่ วไปจางเหมา จัดทําแผนปาย
ประชาสัมพันธงานสาธารณสุขจางเหมาลางอัดขยายรูป จางเหมา
ถายเอกสาร จัดทํารูปเลม แผนปลิว แผนพับ
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายหมวดอื่นๆ (320300)
- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนเขารับ
การฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสวนสาธารณสุขและสิ่งแวด ลอม
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

รวม

30,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พักและคาใชจายที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสวนส าธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

จํานวน

15,000 บาท

ประเภทคาบํารุง และซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซม
บํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ ) (320400)
เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน เชน รถบรรทุกขยะ
คอมพิวเตอรพรอ มอุปกรณ เครื่องปรับอากาศ โตะ–เกาอี้ ฯลฯ
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

จํานวน

70,000 บาท

คาวัสดุ (533000)
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (330100)
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องใช สํานักงาน เชน กระดาษ
แฟม ปากกา ไมบรรทัด ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษแบบพิมพ ฯลฯ
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

รวม
จํานวน

155,000 บาท
15,000 บาท

ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประเภทตางๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํา มันเบนซิน ฯลฯ เพื่อใชสําหรับ
รถบรรทุกขยะ เครื่องพนสารเคมีกําจัดยุงลาย ฯลฯ
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

จํานวน

120,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรชนิดตางๆ เชน
แผนดิสก แผนซี ดีบันทึกขอมูล หมึกพิมพ ฯลฯ
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

จํานวน

20,000 บาท

75

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
-โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออ ก
ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคาใช จายในการจัดซื้อ เวชภัณฑ สารเคมี
วัสดุอุปกรณการใหสุขศึกษา ประชาสัมพันธ การจัด นิทรรศการ การฝกอบรม
และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 88 ขอ (2)
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

215,000
95,000
95,000
95,000
95,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

30,000 บาท

-โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
จํานวน
ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีน ยาและเวชภัณฑ
การใหสุขศึกษาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 88 ขอ (3)
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

15,000 บาท

-โครงการคนรุนใหม รูทัน รูจักเลี่ยงไมเสี่ยง เอดส
จํานวน
ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคา ใชจายในการจัดนิทรรศการ การใหสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ การฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมโรคเอดส
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 88 ขอ (4)
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

30,000 บาท

-โครงการรณรงคปองกันควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ
ในพื้นที่ตําบลควนโดน

20,000 บาท

จํานวน

เพื่อจายเปนคา ใชจายในการจัดนิทรรศการ การใหสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ การฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ปองกันและควบคุมโรคติดตอและไมติดตอในชุมชน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 89 ขอ (9)
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )
งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)
-อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 8 หมูบาน
เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
จํานวน 8 หมูบาน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 89 ขอ (6)
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

76

รวม
รวม
รวม
จํานวน

120,000
120,000
120,000
120,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (00231)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนสวัสดิการสังคม
(สวนสวัสดิการสังคม )

รวม
รวม

781,240 บาท
546,240 บาท

รวม
จํานวน

546,240 บาท
444,240 บาท

ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่ม
ตามวุฒิฯ ของพนักงานสวนสวัสดิการสังคม
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

60,000 บาท

ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนา
สวนสวัสดิการสังคม
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

42,000 บาท

งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวั สดุ
คาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงิน รางวัลประจําปของพนักงาน คาตอบ
แทนกรรมการตาง ๆ (สวนสวัสดิการสังคม )

รวม
รวม
รวม
รวม

220,000
220,000
120,000
70,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

70,000 บาท

ประเภทคา ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแก พนักงานสวนตํา บลและพนักงานจาง

10,000 บาท

(สวนสวัสดิการสังคม )
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ประเภทคาเชาบาน (310400)
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและ
ผูมีสิทธิตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท .0808.2/ว 296
ลงวันที่ 25 ม.ค.50 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน
คาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

15,000 บาท

ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานสวนตําบล
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

25,000 บาท

คาใชสอย (532000)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
-คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา

รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาสมัครลงทะเบียน /สัมมนาของพนักงาน
สวนตําบลพนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย

ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2549
(สวนสวัสดิการสังคม )
-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
ระหวางการเดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย วาดวยคาใชจายในก ารเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
(สวนสวัสดิการสังคม )
คาวัสดุ (533000)

รวม

40,000 บาท

ประเภทคาวัสดุสํานัก งาน (330100)
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน
กระดาษ แฟม ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟมสมุด
ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ เสาประดับธง แบบพิมพ ปายตาง ๆ
ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ เปนตน
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

20,000 บาท

ประเภทคาวัสดุ คอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปน คาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือ
จานบันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับ
เครื่องพิมพคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผง แปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซีทฟดเดอร เมาส
พริ้นเตอร เครื่องกระจายสัญญาณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอรฟแวร เปนตน
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

20,000 บาท

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาครุภัณฑ (541000)
ประเภทครุ ภัณฑสํานักงาน (410100)
-จัดซื้อตูเก็บเอกสาร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ตูเก็บเอกสาร
(ตั้งจายตามราคาทองตลาด ) (สวนสวัสดิการสังคม )

รวม

15,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

15,000 บาท
15,000 บาท
15,000 บาท
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80
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนโยธา
พรอมทั้งเงินปรับ ปรุงตําแหนง
(สวนโยธา)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเงินประจําตําแหนง
หัวหนาสวนโยธา
(สวนโยธา)

จํานวน

งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนเงิน รางวัลประจําปของพนักงาน คาตอบ
แทนกรรมตาง ๆ (สวนโยธา)

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

80,000 บาท

ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
(สวนโยธา)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

ประเภทคาเชาบาน (310400)
เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือ คาเชาบาน

749,600
519,600
519,600
519,600
477,600

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

230,000
230,000
150,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
(สวนโยธา)
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ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่ อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแก พนักงานสวนตําบล
(สวนโยธา)

จํานวน

30,000 บาท

คาใชสอย (532000)
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
-คาใชจายในการฝก อบรมและสัมมนา

รวม
รวม

40,000 บาท
40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

-คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาเบี้ ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
(สวนโยธา)

จํานวน

20,000 บาท

คาวัสดุ (533000)
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน (330100)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องใชสํานักงาน เชน
กระดาษ แฟม ปากกา ไมบรรทัด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ
(สวนโยธา)

รวม
จํานวน

40,000 บาท
20,000 บาท

ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
หมึกเครื่องปริ้นเตอร วัสดุอุปกรณสําหรับบันทึกขอมูล
แผนซีดี ดีวี ดี ฯลฯ
(สวนโยธา)

จํานวน

20,000 บาท

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน เพื่อเขารับการฝกอบรมของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง

(สวนโยธา)

งานไฟฟาถนน (00242)
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
ประเภทคาสรางสิ่งสาธารณูปโภค
-โครงการขุดบอน้ําตื้น หมูที่ 3
เพื่อจายเปนคาขุดบอน้ําตื้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง
ไมนอยกวา 0.80 เมตร ลึกไมนอยกวา 12.00 เมตร
ตามแบบแปลนแผนผังที่องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 72 ขอ (1)
(สวนโยธา)
-โครงการกอสรางถนนลาดยางสายควนเสือ – หนาลา

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

4,294,100
4,294,100
4,294,100
4,294,100
4,294,100
16,800

82
82
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน 1,980,900 บาท

หมูที่ 10
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางผิวจร าจร
แบบผิวเรียบ (CAPE SEAL ) กวาง 6.00 เมตร ยาว 742.00 เมตร
ตามแบบแปลนแผนผังที่องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)
หนา 63 ขอ (93) (สวนโยธา)
-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนเทศ (ชวงที่ 2) หมูที่ 2
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายควนเทศ (ชวงที่ 2) กวาง 3.50 เมตร ยาว 880.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นผิวจราจรไมนอยกวา 3,080.00 ตารางเมตร
ไหลทางหินคลุก กวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนแผนผัง
ขององคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)
หนา 59 ขอ (66)
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการแกไข ปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ปงบประมาณ พ .ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับชดเชย

จํานวน 1,998,300 บาท

รายไดที่ลดลงจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
(ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1287
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
(สวนโยธา)

-โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
สาย ศสมช .(ชวงที่ 2) หมูที่ 6
เพื่อจายเปนคากอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย ศสมช (ชวงที่ 2) กวาง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้ นผิวจราจรไมนอยกวา 516.00 ตารางเมตร
ไหลทางหินคลุก กวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร ตามแบบแปลนแผนผัง
ขององคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)
หนา 5 ขอ (14)
ตามโครงการสงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ปงบประมาณ พ .ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนสําหรับชดเชย
รายไดที่ลดลงจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต
(ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1287
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557
(สวนโยธา)
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298,100 บาท

84
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
งบดําเนินงาน (530000)
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
-คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยแกเทศบาล
เมืองสตูล
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมกําจัดขยะแก เทศบาลเมืองสตูล
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)
หนา 77 ขอ (3) (สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

170,000
170,000
170,000
170,000
170,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

100,000 บาท

-โครงการธนาคารขยะ ประจําป 2558
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดอบรมโครงการ
ธนาคารขยะ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ย วของในการดําเนินโครงการ
ธนาคารขยะ เพื่อลดปริมาณขยะและสรางความตระหนักในการ
บริหารจัดการขยะในครัวเรือนของหมูบานตัวอยาง
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)
หนา 77 ขอ (4) (สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )

จํานวน

40,000 บาท

-โครงการทําปุยน้ําหมักชีวภาพและผลิต ปุยอินทรีย
จากขยะ ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานบริหารจัดการขยะ
การทําปุยน้ําหมักชีวภาพและผลิตปุยอินทรียจากเศษขยะมูลฝอย
การฝกอบรมสรางเสริมความรูความเขาใจ และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ในการดําเนิ นโครงการฯ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560)
หนา 77 ขอ (6) (สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )

จํานวน

30,000 บาท

85
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
รวม
งบดําเนินงาน (530000)
รวม
คาใชสอย (532000)
รวม
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
รวม
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
โครงการจัดงานวันจําปาดะ และของดีเมืองสตูล
จํานวน
ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคาใชจายใน การจัด โครงการจัดงาน
วันจําปาดะและของดีเมืองสตูลประจําป 2558 เชน คาจัดสถานที่
คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558– 2560)หนา 47 ขอ (7)
(สํานักปลัด)

145,000
85,000
85,000
85,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท

โครงการสงเสริม สนับสนุนจัดทําแผนชุมชนและ
การจัดทําเวทีประชาคมหมูบานและตําบล
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมประชาคมหมูบาน
การประชุมประชาคมตําบล เปนคาจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาวัสดุอุปกรณตาง ๆเพื่อใชประกอบในการจัดประชุม ในการจัดทําแผน
ชุมชน การจัดทําแผน ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป
การรวมแสดงความคิดเห็น การทําประชาพิจารณ การลงประชามติ
การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนตําบลฯลฯ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558– 2560) หนา 93 ขอ (1)
(สํานักปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการ พัฒนาสตรีและ
ครอบครัว เชน คาจัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร
เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558– 2560)หนา 90 ขอ (1)
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

40,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)
- อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดิน เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดสตูล
เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนศูนย อํานวยการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศพส.จ.สต) ดําเนินโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปองกันและแกไข ปญหายาเสพติดจังหวัดสตูล
ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 96 ขอ (3)
(สวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม )

รวม
รวม
รวม
จํานวน

- อุดหนุน ศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
จํานวน
อําเภอควนโดน
เพื่อจายเปนคาเงิ นอุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดอําเภอควนโดน (ศพส.อ.ควนโดน ) ดําเนินโครงการประชาคม
ผูประสานพลังแผนดิน ประจําหมูบานเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน /ชุมชน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558 – 2560) หนา 96 ขอ (2)
(สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

60,000
60,000
. 60,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท

30,000 บาท
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
-โครงการแขงขันกีฬา อบต.ควนโดนสัมพันธ
ครั้งที่ 17 ประจําป 2558
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาระดับ
ตําบลประจําป เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาวัสดุ /
อุปกรณกีฬา คาถวยรางวัล คาจางเตรียมสนามแขงขัน และคาใชจายอื่น ๆ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 91 ขอ 1
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

รวม
รวม

410,000 บาท
410,000 บาท

รวม
รวม

330,000 บาท
330,000 บาท

จํานวน

270,000 บาท

-คาใชจายในการจัดส งนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาในตําบลเขารวม
การแขงขันทุกชนิดกีฬา เชน คาชุดกีฬา คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาวัสดุกีฬา
คาพาหนะเดินทาง และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนใหเยาวชน และ
ประชาชนในตําบลพัฒนาทักษะการเลนกีฬา และสงเสริมใหเยาวชน และ
ประชาชนเขารวมการแขงขันกีฬาทุกระดับการแขงขัน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 91 ขอ 3
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

60,000 บาท

คาวัสดุ ( 533000)
ประเภทคาวัสดุกีฬา (331300)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬา ใหกับศูนยกีฬา
ประจําหมูบาน เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ตะกรอ เปตอง
แชรบอล ตาขายและอุปกรณที่ใชในการเลนกีฬา เปนตน
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 91 ขอ 2
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

รวม
จํานวน

80,000 บาท
80,000 บาท
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งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
-โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครง การจัดงาน
วันลอยกระทง ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 1
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
-โครงการสงเสริมสายสัมพันธในเดือนรอมฎอน

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

770,000
320,000
320,000
320,000
320,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

40,000 บาท

70,000 บาท

ประจําป 2558
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ สงเสริม
สายสัมพันธในเดือนรอมฎอน ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 2
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
-โครงการสงเสริมการอนุรักษ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นของตําบลควนโดน ประจํา ป 2558
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นตําบลควนโดน ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 5
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

210,000 บาท
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งบเงินอุดหนุน (560000)
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)
-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดสะพานเคียน
ตามโครงการฝกอบรมคุณธรรม และจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
ตําบลควนโดน ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนตําบลควนโดน
ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 82 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

450,000
450,000
450,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหคณะกรรมการหมูบาน
อพป.บานปลักใหญใจดี หมูที่ 8 ตามโครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการรดน้ํา
ดําหัวผูสูงอายุ ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 80 ขอ 7
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

100,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอูบูดียะ ฮ ตามโครงการ
ทดสอบความรูความสามารถของนักเรียนศูนยจริยธรรมประจํามัสยิด
ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการทดสอ บ
ความรูความสามารถของนักเรียนศูนยจริยธรรมประจํามัสยิด
ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 81 ขอ 4
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดสะพานเคียน
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญวั นฮารีรายอ ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จัดกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 80 ขอ 9
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
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-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอิสลามสามัคคี
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 80 ขอ 9
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

10,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอูบูดียะ ฮ
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 80 ขอ 9
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

20,000 บาท

-อุดหนุน งบประมาณใหมัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 80 ขอ 9
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

10,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดบานบูเกตยามู
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงกา ร
จัดกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 80 ขอ 9
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

10,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดฟตหุเราะหมาน
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2558

จํานวน

10,000 บาท

(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 80 ขอ 9
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )
-
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-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดสะพานเคียน
ตามโครงการกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

20,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอิส ลามสามัคคี
ตามโครงการกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

20,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอูบูดียะ ฮ
ตามโครงการกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

40,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม
ตามโครงการกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

20,000 บาท
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-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดบานบูเกตยามู
ตามโครงการกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

20,000 บาท

-อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดฟตหุเราะหมาน
ตามโครงการกิจกรรมวันเมาลิด ประจําป 2558
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
จัดกิจกรรมวั นเมาลิด ประจําป 2558
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) หนา 79 ขอ 6
(สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม )

จํานวน

20,000 บาท
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานสงเสริมการเกษตร (00321)
งบดําเนินงาน (530000)
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
-โครงการฝกอบรมเกษตรชีววิถีแบบผสมผสาน
ตามแนวพระราชดําริ ประจําป 2558
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกษตรชีววิถี
แบบผสม ผสาน เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ
อุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558– 2560) หนา 46 ขอ (4)
(สํานักปลัด)
-โครงการสงเสริมพัฒนา อาชีพแกกลุมเกษตรกร
ตําบลควนโดน
เพื่อจายคา จัดสถานที่ คาตอบแทนวิทยากร
คาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558–2560)หนา 46 ขอ (2)
(สํานักปลัด)

รวม
รวม
รวม
รวม

60,000
60,000
60,000
60,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
งบดําเนินงาน (530000)
คาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)
-โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ดําเนินโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพร ะเทพฯ (อพ.สธ.)
เชน คาวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในโครงการและคาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558–2560)หนา 76 ขอ (2)
(สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )

รวม
รวม
รวม
รวม

60,000
60,000
60,000
60,000

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน
ตามแนวพระราชดํา ริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
เพื่อจายเปนคาใชจายดําเนินการโครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร เครื่อ งดื่ม
วัสดุ อุปกรณ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558–2560) หนา 76 ขอ (3)
(สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )

20,000 บาท

-โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-โครงการฝกอบรมเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558–2560) หนา 76 ขอ (1)
(สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )

จํานวน

บาท
บาท
บาท
บาท

20,000 บาท
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แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (0041)
งบกลาง (51000)
ประเภทเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม (110300)
แกพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ

รวม
รวม
จํานวน

646,580 บาท
646,580 บาท
50,000 บาท

ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (110900)
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
อัตราคนละ 500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
(สวนสวัสดิการสังคม )

จํานวน

60,000 บาท

ประเภทเงินสํารองจาย (111000)
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณี ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเ ดือดรอนของประชาชนสวนรวม
(สํานักปลัด)

จํานวน

297,600 บาท

จํานวน

103,000 บาท

จํานวน

5,980 บาท

จํานวน

130,000 บาท

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน (111100)
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน ไมนอยกวา 40% ของเงินที่ไดรับ
การจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม )
-เงินคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพื่อจายเปนคาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
อาคารตลาดสด ใหแก เทศบาลตําบลควนโดน
(สํานักปลัด)
ประเภทเงินสมทบเขาก องทุนบําเหน็จบํานาญ (120100)

ขาราชการสวนทองถิ่น ( กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ .ศ. 2500

