
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

เร่ือง  ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖ 
……………………………………. 

 
ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ                ไดมีมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖     ในการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  ประจําป  พ.ศ.๒๕๕๕  ครั้งท่ี ๒/ 
๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๕  และนายอําเภอปากพนังไดลงนามอนุมัติรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๖  เรียบรอยแลว      ตามหนังสืออําเภอปากพนัง ท่ี นศ ๐๐๓๗.๒๑/๒๓๑๘   
ลงวันท่ี   ๕   กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗๑   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ.๒๕๓๗   
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๖  พ.ศ.๒๕๕๒  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง   จังหวดั
นครศรีธรรมราช    จึงขอประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 ท้ังนี้ตั้งแต   ๑  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕  เปนตนไป 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   ๖   เดือน   กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 

(ลงช่ือ) 
(นายสนชัย  สังขศร)ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 

 
ของ 

 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
WWW.KLONGKRABUE.GO.TH 
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สวนที่ 1 
 
 
 
 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
 

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ    จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
ประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิก      
ทุกทาน   ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   
ดังตอไปนี ้

1.  สถานะการคลัง 
                   ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556    องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ    ไดประมาณการรายรับไว  จํานวน 
21,900,000.- บาท   และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว   จํานวน  21,900,000.-   บาท                
ซ่ึงการจดัทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจาย
เทากับรายรับ)  เงินสะสมคงเหลือ    1,950,155.75    บาท 
 2.  การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 
      ในปงบประมาณท่ีผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  จะมีจํานวนจํากัดเม่ือ
เปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือบริการใหแกประชาชน ตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายก็ตามแต
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  ก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 
   

    2.1  รายรับปงบประมาณ  พ.ศ.  2556   ประมาณการไวรวมทั้งส้ิน   จํานวน       21,900,000.-            บาท 
 

รายรับ รับจริง 
ป 2554 

ประมาณการ 
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

หมายเหต ุ

ก. รายไดภาษีอากร 
 1. หมวดภาษีอากร 
 1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

   1.2  ภาษีบํารุงทองท่ี 
   1.3  ภาษีปาย 
   1.4  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 
   1.5  ภาษีมูลคาเพ่ิม 

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1.7  ภาษีสุรา 

11,059,611.58 
11,059,611.58 

56,872.60 
46,564.44 

6,816.- 
- 

7,028,346.98 
63,506.73 

974,319.96 

9,281,000.- 
9,281,000.- 

45,000.- 
40,000.- 
5,000.- 

- 
5,580,000.- 

30,000.- 
785,000.- 

9,282,900.- 
9,282,900.- 

45,250.- 
40,150.- 
5,150.- 

- 
5,580,150.- 

30,100.- 
785,500.- 
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รายรับ รับจริง 
ป 2554 

ประมาณการ 
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

หมายเหต ุ

1.8 ภาษีสรรพสามิต 
1.9 คาภาคหลวงแร 
1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม 
1.11 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ            
        นิติกรรมท่ีดิน 
1.12  คาอากรประทานบัตร  ในอนุญาตและ
อาชญาบัตร ตามกฎหมายวาดวยการประมง 

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 
    1.  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต 

1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับในอนุญาตการพนัน 
1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
1.4 คาปรับผูกระทํากฎหมายจราจรทางบก 
1.5 คาใบอนุญาตใหตั้งตลาด 
1.6 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

 

3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
3.1 คาขายแบบแปลน 
3.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน   ๆ

 

ค. รายไดจากทุน 
1.  หมวดเงินอุดหนุน 
     1.1 เงินอุดหนุนท่ัวไป 
     1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 

2,348,390.16 
99,453.25 
86,563.46 

 
348,778.- 

 
- 

185,268.31 
4,635.13 

- 
63.88 

691.25 
3,000.- 

500.- 
380.- 

 

68,462.64 
68,462.64 

 

112,170.54 
100,000.- 
12,170.54 

 

 
14,909,316.- 
7,031,172.- 
7,878,144.- 

2,500,000.- 
65,000.- 
45,500.- 

 
185,500.- 

 
- 

374,925.- 
4,925.- 

875.- 
- 

550.- 
3,250.- 

- 
250.- 

 

75,000.- 
75,000.- 

 

295,000.- 
250,000.- 
45,000.- 

 

 
12,234,075.- 
12,234,075.- 

- 
 

2,500,150.- 
65,150.- 
45,650.- 

 
185,650.- 

 
- 

405,815.- 
5,215.- 

915.- 
- 

650.- 
3,300.- 

- 
350.- 

 

75,500.- 
75,500.- 

 

325,100.- 
280,000.- 
45,100.- 

 

 
12,211,285.- 
12,211,285.- 

- 
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2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน / แผนงาน งบประมาณ 
ป 2554 

งบประมาณ 
ป 2555 

งบประมาณ 
ป 2556 

ก. ดานบริหารงานทั่วไป 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3.    แผนงานเคหะและชุมชน 
4.    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
5.    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค. ดานการเศรษฐกิจ 
1.แผนงานการเกษตร 

ง.   ดานการดําเนินงานอื่น  
       1.  แผนงานงบกลาง 
 

 
6,230,000.- 

157,000.- 
 

2,780,070.- 
230,000.- 

5,235,980.- 
65,000.- 

820,000.- 
 

39,200.- 
 

2,428,750.- 

 
8,930,580.- 

312,000.- 
 

2,782,390.- 
260,000.- 

5,500,261.- 
65,000.- 

880,000.- 
 

69,200.- 
 

3,090,569.- 

 
9,520,460.- 

310,000.- 
 

2,597,290.- 
260,000.- 

5,967,300.- 
165,000.- 

1,130,000.- 
 

69,200.- 
 

1,880,750.- 

 
2.3 รายจายตามหมวดรายจาย  

ดาน / แผนงาน งบประมาณ 
ป 2554 

งบประมาณ 
ป 2555 

งบประมาณ 
ป 2556 

1. รายจายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
3. หมวดคาจางช่ัวคราว 
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค 
6. หมวดเงินอุดหนุน 
7. หมวดรายจายอ่ืน 
8. หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
 
 

2,428,750.- 
4,160,040.- 

859,320.- 
4,490,960.- 

137,000.- 
1,438,930.- 

- 
4,471,000.- 

3,090,569.-
5,980,560.- 

434,400.- 
6,642,790.- 

164,000.- 
2,184,781.- 

30,000.- 
3,362,900.- 

1,880,750.- 
6,196,140.- 

633,420.- 
7,110,790.- 

230,000.- 
1,273,400.- 

30,000.- 
4,545,500.- 

 



 
-5- 

 
 
 
 

สวนที่  2 
 

ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 

เร่ือง 
 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.   2556 
 
 

 
 

ของ 
 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------------------ 

 
หลักการ 

งบประมาณรายจายทั้งส้ิน     ยอดรวม          21,900,000.- บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
ก. ดานบริหารงานทั่วไป 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป    ยอดรวม            9,520,460.- บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม               310,000.- บาท 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม            2,597,290.- บาท 
2. แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม               260,000.- บาท 
3. แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม            5,967,300.- บาท 
4. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ยอดรวม  165,000.- บาท 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม            1,130,000.- บาท 

ค. ดานการเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม    69,200.- บาท 

ง.  ดานการดําเนินงานอื่น 
       1.    แผนงานงบกลาง     ยอดรวม            1,880,750.- บาท 
 
 

เหตุผล 
 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  ท่ีไดแถลงนโยบาย    
ไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกอนเขารับหนาท่ีเม่ือวันท่ี  21   ตุลาคม  2551  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556   เพ่ือสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล 

เร่ือง 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------------------------ 

 โดยท่ีเปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ     พ.ศ. 2556   อาศัยอํานาจตามความใน         
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87  จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ฉบับนี้  ขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  และโดยอนุมัติของนายอําเภอ     
ปากพนัง  ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ  เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556” 
 ขอ 2 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม 2555  เปนตนไป 
 ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
          งบประมาณรายจายท่ัวไป     ยอดรวม         21,900,000.- บาท 

ก. ดานบริหารงานทั่วไป 
(1)  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ยอดรวม           9,520,460.-  บาท 
(2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม              310,000.-    บาท 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
(1)  แผนงานการศึกษา    ยอดรวม           2,597,290.-   บาท 
(2)  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม              260,000.-     บาท 
(3)  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม           5,967,300.- บาท 
(4)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม              165,000.- บาท 
(5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม           1,130,000.- บาท 

ค. ดานการเศรษฐกิจ 
(1)  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม   69,200.- บาท 

ง.  ดานการดําเนินงานอื่น 
              (1)  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม           1,880,750.- บาท 
                      ท้ังนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในสวนท่ี 3  

ขอ 4 งบประมาณรายจายเฉพาะการ 
  (1)  แผนงานการพาณิชย     ยอดรวม                  -                    บาท 
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 ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับการอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล   มีหนาท่ีรักษาการเปนไปตามขอบัญญัตินี ้
 
 
 

(ลงนาม) 
(นายสนชัย   สังขศร)ี 

                                          นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
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สวนที่  3 
 
 
 
 
 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
อําเภอปากพนัง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
ขององคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
อําเภอปากพนัง    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

--------------------------------------------- 
 
ก. รายไดภาษีอากร  รวมทั้งส้ิน 9,282,900.-  บาท     แยกเปน 
 

1.  หมวดภาษีอากร  รวม  9,282,900.-  บาท 
1.1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    จํานวน      45,250.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดเก็บภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.2 ภาษีบํารุงทองท่ี     จํานวน       40,150.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนือ่งจากไดจัดเก็บภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.3 ภาษีปาย      จํานวน         5,150.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดเก็บภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.4 ภาษีและคาธรรมเนียมลอเล่ือน   จํานวน              -       บาท 
1.5 ภาษีมูลคาเพ่ิม     จํานวน    5,580,150.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดสรรภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน        30,100.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดสรรภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.7 ภาษีสุรา      จํานวน       785,500.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดสรรภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.8 ภาษีสรรพสามิต     จํานวน     2,500,150.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดสรรภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.9 คาภาคหลวงแร     จํานวน         65,150.-     บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดสรรภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม    จํานวน         45,650.-  บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดสรรภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.11 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม  จํานวน       185,650.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดจัดสรรภาษีเทากับปท่ีผานมา 
1.12 คาอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมงวาดวยการประมง      จํานวน       -         บาท 
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ข.   รายไดที่ไมใชภาษีอากร     รวมทั้งส้ิน         405,815.- บาท 
 

1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต   จํานวน                    5,215.- บาท 
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา  จํานวน                       915.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดคาธรรมเนียมเทากับปท่ีผานมา 
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการพนัน   จํานวน                       -     บาท 
1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน                      650.-         บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดคาธรรมเนียมเทากับปท่ีผานมา 
1.4 คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน                   3,300.-    บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดคาปรับเทากับปท่ีผานมา 
1.5 คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน   จํานวน                      - บาท 
1.6 คาใบอนญุาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน                   350.-  บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดคาใบอนุญาตเทากับปท่ีผานมา 
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน    รวม                 75,500.-   บาท 

2.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร    จํานวน           75,500.-  บาท 
-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดดอกเบ้ียเทากับปท่ีผานมา 

3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     รวม                   325,100.-  บาท 
3.1 คาขายแบบแปลน     จํานวน              280,000.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดคาขายแบบแปลนเทากับปท่ีผานมา 
3.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ     จํานวน                45,100.- บาท 

-  ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณท่ีผานมา   เนื่องจากไดคาเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆเทากับปท่ีผานมา 
 

ค.  รายไดจากทุน 
 

      1.   หมวดเงินอุดหนุน     จํานวน         12,211,285.- บาท 
       1.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป     จํานวน        12,211,285.- บาท 
 1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     จํานวน                        - บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ัวไป  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูง 
2. เพ่ือใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือใหการบริหารงานในดานกิจการสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
1. การบริหารงานท่ัวไป  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 
2. จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ 
3. การอบรมสัมมนา  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพขององคกรและบุคลากร  และการพัฒนาทองถ่ิน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม           7,485,260.- บาท 
2. สวนการคลัง     งบประมาณรวม              2,035,200.- บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 
เงิน 

อุดหนุน 
คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รายจายอื่น รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1.งานบริหารท่ัวไป 
 
2. งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 
 
3. งานบริหารงานคลัง 
 

4,493,040.- 
 
 
- 
 

1,171,200.- 

441,120.- 
 
 
- 
 

114,000.- 

2,105,000.- 
 
 

20,000.- 
 

740,000.- 

165,000.- 
 
 
- 
 
- 

20,000.- 
 
 
- 
 
- 

211,100.- 
 
 
- 
 

10,000.- 

30,000.- 
 
 
- 
 
- 

7,465,260.- 
 
 

20,000.- 
 

2,035,200.- 

สํานักงานปลัด 
 
 

สํานักงานปลัด 
 

สวนการคลัง 

00111 
 
 

00112 
 

00113 

รวม 5,664,240.- 555,120.- 2,865,000.- 165,000.- 20,000.- 221,100.- 30,000.- 9,520,460.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป (00100) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

 
วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือปองกันภัยและสรางความปลอดภยั  ความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นในทองถ่ิน 
2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปองกันรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอยใหสูงขึ้น 
3.  เพ่ือสรางความอุนใจของประชาชน ในเรื่องความปลอดภัย ความสงบเรียบรอยภายในชุมชน 
 
งานที่ทํา 
1.  คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับคําส่ังแตงตั้ง 
2.  อุดหนุนกิจกรรม/โครงการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนเฝาระวังปญหายาเสพติดและรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
     หมูบาน/ชุมชนใหท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง 
3.  อบรม อปพร. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
4.  การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีของศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
     อบต.คลองกระบือ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม          310,000.- บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 
เงิน 

อุดหนุน 
คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1.งานบริหารท่ัวไป 
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 
2. งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 
 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 

235,000.- 
 
 

60,000.- 

- 
 
 
- 

15,000.- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

250,000.- 
 
 

60,000.- 

สํานักงานปลัด 
 
 

สํานักงานปลัด 
 

00121 
 
 

00123 
 
 

รวม - - 295,000.- - 15,000.- - 310,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศึกษา (00210) 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) ครบทุกคน 
2.    เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีการศึกษาท่ีดีพรอม  สรางความสามัคคี  มีวินัย  มีความรับผิดชอบ 
       มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
งานที่ทํา 
1. อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกเด็กนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริม(นม) 
2. ดําเนินการกิจกรรมตางๆ เชน โครงการบัณฑิตนอย  กิจกรรมไหวครู  กิจกรรมทางศาสนา เปนตน 
3. ดําเนินการจัดหาวัสดุทางการศึกษา 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   งบประมาณรวม       2,597,290.-  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 

เงิน 
อุดหนุน 

คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1.  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
 

- 78,300.- 1,455,590.- 65,000.- 998,400.- - 2,597,290.- สํานักงานปลัด 00211 

รวม - 78,300.- 1,455,590.- 65,000.- 998,400.- - 2,597,290.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 

 
 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหชุมชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบา  โรคเอดส และยาเสพติด 
2. เพ่ือใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
3. เพ่ือใหชุมชนปลอดภัย  ลดอัตราการเกิดโรคไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบา และโรคเอดส 
4. เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนรูจักการดูแล  รักษาสุขภาพพลานามัย 
 
งานที่ทํา 
1. จัดนิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออก   โรคพิษสุนัขบา และโรคเอดส    
2. การรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3. อุดหนุนการฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ  เชน  โค  สุนัข  แมว ฯลฯ 
4. อุดหนุนโครงการ/กิจกรรม อสม.ตําบลคลองกระบือ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล      งบประมาณรวม          260,000.-  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

                  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจาง
ชั่วคราว 

คาตอบแทน 
ใชสอยและวัสด ุ

คา 
สาธารณูปโภค 

เงิน 
อุดหนุน 

คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1.  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอ่ืน 
 
2.   งานศูนยบริการ
สาธารณสุข 
 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
130,000.- 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
130,000.- 

 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
260,000.- 

 
 
- 

 
สํานักงานปลัด 

 
 

สํานักงานปลัด 

 
00223 

 
 

00224 

รวม - - 130,000.- - 130,000.- - 260,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือพัฒนาเสนทางการคมนาคม  การสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหเหมาะสม 
 
งานที่ทํา 
1. การบริหารงานท่ัวไปและการบริหารงานบุคคล   
2. กอสราง  ปรับปรุงซอมแซม  ยกระดับถนน  ขยายเขตการประปา  ฯลฯ 
3. การกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. สวนโยธา             งบประมาณรวม            5,682,300.- บาท 
2.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล     งบประมาณรวม               285,000.- บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
              รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 

เงิน 
อุดหนุน 

คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 
2. งานไฟฟาถนน 
 
3.งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

 
531,900.- 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
826,000.- 

 
- 
 

285,000.- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 

 
36,400.- 

 
4,288,000.- 

 
- 

 
1,394,300.- 

 
4,288,000.- 

 
285,000.- 

 
สวนโยธา 

 
สวนโยธา 

 
สํานักงานปลัด 

 

 
00241 

 
00242 

 
00244 

รวม 531,900.- - 1,111,000.- - - 4,324,400.- 5,967,300.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีตาง  ๆ
2. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนเลนกีฬาและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
3. เพ่ือสงเสริมสรางความสัมพันธระหวางทองถ่ินกับองคกรอ่ืน 
4. เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรมใหเกิดขึ้นแกผูนําทองถ่ิน  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 
งานที่ทํา 
1. การจัดกิจกรรม  งานประเพณีตาง ๆ  
2. การแขงขันกีฬาสรางสุขภาพตอตานยาเสพติดตําบลคลองกระบือ 
3. เขารวมแขงขันกีฬาท่ีหนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น 
4. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุประจําป ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง 
5. อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมแหหมรับเขาประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบประจําป 
6. ดําเนินการโครงการอบรมจริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และ 
      พนักงานจาง 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   งบประมาณรวม             1,130,000.- บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 

เงิน 
อุดหนุน 

คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
2. งานกีฬาและนันทนาการ 
 
3. งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

680,000.- 
 

440,000.- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 

10,000.- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

680,000.- 
 

440,000.- 
 

10,000.- 

 
 

สํานักงานปลัด 
 

สํานักงานปลัด 
 

สํานักงานปลัด 

 
 
00261 
 
00262 
 
00263 

รวม - - 1,120,000.- - 10,000.- - 1,130,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200) 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 

 
วัตถุประสงค 
1.   เพ่ือใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ของทองถ่ิน 
2.  เพ่ือสรางจิตสํานึกถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
3.  เพ่ือสรางความรัก ความสามัคคีใหเกิดขึ้น  เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนนําไปสูชุมชนเขมแข็งตอไป 
 
งานที่ทํา 
1.  การสงเสริม  สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ 
2.  สนับสนุนการจัดทําแผนประชาคมหมูบาน  แผนพัฒนาตําบล 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล              งบประมาณรวม        165,000.- บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
                  องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 

เงิน 
อุดหนุน 

คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานสงเสริมและสนับสนุน 
ความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

- - 65,000.- - 100,000.- - 165,000.- สํานักงานปลัด 00252 

รวม - - 65,000.- - 100,000.- - 165,000.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ (00300) 
แผนงานการเกษตร (00320) 

 
วัตถุประสงค 
- เพ่ือใหการดําเนินการเกี่ยวกับการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
1. ปรับปรุงขอมูล  ปรับปรุงซอมแซมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
2. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  
   
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม          69,200.-           บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 

เงิน 
อุดหนุน 

คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานสงเสริมการเกษตร 
 
 

- - 69,200.- - - - 69,200.- สํานักงานปลัด 00321 

รวม - - 69,200.- - - - 69,200.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

------------------------------------------- 
รายจายตามแผนงาน 

ดานการดําเนินงานอื่น  (00400) 
แผนงานงบกลาง  (00410) 

 
วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการบริหารงานท่ีไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอ่ืนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสใหสามารถดํารงชีพอยูไดตามอัตภาพ 
 
งานที่ทํา 
1. ตามขอผูกพันท่ีมีตามกฎหมาย 
2. เงินสํารองจายไวในกิจการท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
3. สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดสในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม        1,880,750.-  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

 
 

งาน 
เงินเดือน 

คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสด ุ
คา 

สาธารณูปโภค 

เงิน 
อุดหนุน 

คาครุภัณฑที่ดิน 
และส่ิงกอสราง รวม 

หนวยงาน
เจาของ 

งบประมาณ 

รหัส 
บัญช ี

1. งานงบกลาง 
 
 

- - - - - - 1,880,750.- สํานักงานปลัด 00411 

รวม - - - - - - 1,880,750.-   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
หนวยงาน  :   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

--------------------------------------------------- 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    ตั้งไวรวม  12,301,750.- บาท 
1.  รายจายประจํา     ตั้งไวรวม  12,060,650.- บาท 

1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม    4,493,040.- บาท 
1.1.1  ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

      ตั้งไวรวม    598,320.- บาท 
          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  12  เดือน 
          เปนเงิน             244,800.- บาท 
          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  12  เดือน 

รวม  2  คนๆ ละ  11,220.-  บาท / เดือน   
      เปนเงิน            269,280.-        บาท 
          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  12  เดือน 
          เปนเงิน               21,000.- บาท 
          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  12  เดือน 

รวม  2  คนๆ ละ  880.-  บาท / เดือน   
          เปนเงิน               21,120.- บาท 
          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล          จํานวน  12  เดือน 
         เปนเงิน               21,000.- บาท 
          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษของรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  12 เดือน 

รวม  2  คนๆ ละ  880.-  บาท / เดือน   
          เปนเงิน                21,120.-       บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
1.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  1,165,920.- บาท 
   -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล          จํานวน    7     อัตรา    

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
1.1.3  ประเภทเงนิเพ่ิมตาง ๆ   ตั้งไวรวม         324,000.- บาท 

        -  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 7  
เปนเงิน            42,000.-    บาท  
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
   -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวา   

            คุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง    จํานวน    6     อัตรา   
       เปนเงิน          93,600.-         บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
   -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบล    จํานวน    4     อัตรา   

       เปนเงิน          188,400.-         บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

1.1.4  ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
      ตั้งไวรวม            86,400.-              บาท 
         -  เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน  12 เดือน     เปนเงิน               86,400.-  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

1.1.5 ประเภทคาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา 
ตั้งไว     2,318,400.-    บาท   

   -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก 
     1. ประธานสภาอบต.    จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน        134,640.- บาท 
     2. รองประธานสภาอบต.  จํานวน  12  เดือน                 เปนเงิน        110,160.-  บาท 
     3. สมาชิกสภาอบต.  23  คน  จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน     1,987,200.-  บาท 
     4. เลขานุการสภา อบต.  จํานวน  12  เดือน   เปนเงิน          86,400.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

 

       1.2  หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไวรวม            519,420.- บาท 
1.2.1  ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพ่ิมใหแกพนักงานจาง       ตั้งไว       343,860.-       บาท 

          -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง      จํานวน   4   อัตรา 
  1. ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   
  2. นักการภารโรง   

3. พนักงานขับรถยนต 
4. ยาม   

       เปนเงิน              291,360.- บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

        -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   จํานวน    3   อัตรา 
       เปนเงิน           52,500.-             บาท 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

      1.2.2   ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ตั้งไว           175,560.-              บาท 
          -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานจาง    จํานวน    4   อัตรา 
  1. ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ   
  2. นักการภารโรง   

3. พนักงานขับรถยนต 
4. ยาม   

        เปนเงิน           149,760.-             บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

          -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานจาง  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   จํานวน    3   
อัตรา 

       เปนเงิน           25,800.-             บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไวรวม 5,544,790.- บาท 
คาตอบแทน     ตั้งไว     801,200.- บาท 

 1.3.1  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       ตั้งไว       50,000.-  บาท 
      -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 1.3.2  ประเภทคาเชาบาน    ตั้งไว           147,000.-           บาท 
      -  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 1.3.3  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว            90,000.-  บาท 
      -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกคณะผูบริหารและพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 1.3.4  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว                 150,000.-    บาท 
      -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกผูบริหารและพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

1.3.5  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. ตั้งไว        364,200.-        บาท 
-  เพ่ือเปนคาใชจายในการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือ

พนักงานสวนทองถ่ิน       เปนเงิน       150,000.-   บาท 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการท่ีเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  เชน 

คณะกรรมการพิจารณาสอบคัดเลือกพนักงานสวนทองถ่ิน ฯลฯ    เปนเงิน        50,000.-   บาท 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

-  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
คําส่ังแตงตั้งในแตละครั้ง      เปนเงิน       60,000.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัย
ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อบต.คลองกระบือ  เปนเงิน       85,000.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร 
ท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
      -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลในการประชุมแตละครั้ง     เปนเงิน   19,200.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 

 

  คาใชสอย     ตั้งไว      3,572,000.- บาท 
1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ ตั้งไว           1,047,000.- บาท 

      (1)  คาจัดทําวารสาร  แผนพับประชาสัมพันธตาง  ๆ คาถายเอกสาร  เย็บหนังสือ   
ตั้งไว       100,000.- บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจางในการถายเอกสาร  เขาเลม ทําปกเอกสาร จางทําวารสารและแผนพับตาง  ๆฯลฯ         
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

      (2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน       ตั้งไว      100,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนในการอบรม สัมมนา ประชุม ฯลฯ ของพนักงานสวนตําบล     
ผูบริหาร และ สมาชิก อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  

 (3) คาปายประชาสัมพันธ     ตั้งไว        80,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจัดจางทําปายรณรงคประชาสัมพันธตาง ๆ ของ อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (4) คาอัดภาพ      ตั้งไว         7,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนคาอัดภาพเพ่ือใชในการประชาสัมพันธ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป 
 (5) คารับวารสารและส่ิงพิมพ    ตั้งไว         65,000.-  บาท 
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เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ ใหกับหมูบานและสํานักงาน อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (6) คาโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว           20,000.-  บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางในการโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุ โทรทัศน หรือส่ิงพิมพตาง  ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
     (7)  คาจางเหมาปรบัปรุงภูมิทัศน   ตั้งไว         20,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน ทางเขาสํานักงาน  อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

 (8) คาเชาสัญญาณพ้ืนท่ีอินเตอรเน็ตและคาจดทะเบียนโดเมนเนมรายป    เว็บไซตของสํานักงาน        
        ตั้งไว         20,000.- บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางจัดทําเว็บไซต เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารของสํานักงาน อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 (9) คาจางเหมาฉีดวัคซีน    ตั้งไว          80,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาฉีดวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ ในสัตว   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการบริการชุมชนและสังคม         แผนงานสาธารณสุข    
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
     (10) คาจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล จ.ป.ฐ.    ตั้งไว          20,000.-   บาท  

 เพ่ือจายเปนคาจัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล จ.ป.ฐ.  ประจําป 2556 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและ 
วิชาการ 
     (11)  คารถบริการรับ-สงเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองกระบือ 
        ตั้งไว         250,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการรถรับ-สงเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลคลองกระบือ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
     (12)  คารถบริการเก็บขยะในพ้ืนท่ี   ตั้งไว         285,000.- บาท 
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการรถเก็บขยะในพ้ืนท่ี ตําบลคลองกระบือ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอย
และส่ิงปฏิกูล 

1.3.8  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษา  หรือซอมแซมทรัพยสิน  
ตั้งไว          200,000.-        บาท 

-   เพ่ือจายเปนคาบํารุง รักษา ซอมแซมครุภัณฑ  และทรัพยสินอ่ืน ๆ เชน เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพดีด รถยนต  ฯลฯ   ตั้งไว    150,000.-  บาท 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
-   เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงขอมูล  ปรับปรุงซอมแซมศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 

ตั้งไว      50,000.-     บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการเศรษฐกิจ   แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร 

  1.3.9  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ  ตั้งไว        985,000.- บาท 
 (1)  เพ่ือจายเปนคารับรอง     เปนเงิน      40,000.-         บาท 

 เพ่ือจายเปนคารับรองในการตอนรับคณะบุคคลท่ีมาตรวจราชการหรือเยี่ยมสํานักงาน   
ทัศนศึกษาดูงานท่ี อบต.  พิจารณาสอบคัดเลือกพนักงานสวนทองถ่ิน ฯลฯ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
      (2)  คาใชจายในการจัดงานตาง  ๆ       เปนเงิน      280,000.-       บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานตาง  ๆ   ซ่ึงเปนเปนวันสําคัญของทางราชการ  เชนวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  วันจักรี   วันปยมหาราช  คาปลูกตนไมตามพระราชเสาวนีย   เปนตน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
      (3)  คาใชจายในการจัดกิจกรรมตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ     เปนเงิน         20,000.-        บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน จัดกิจกรรมตาง  ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  เชนวันเฉลิม
พระชนมพรรษา  วันไหวครู   กิจกรรมทางศาสนา   เปนตน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

     (4)  คาใชจายในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและแผนชุมชน เปนเงิน        65,000.-        บาท 
            เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุมชาวบานและประชาคมหมูบาน  ทําแผนพัฒนาตําบล 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน 
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

(5)  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก , โรคพิษสุนัขบา โรคเอดส   
การรณรงคแกไขปญหายาเสพติด ฯลฯ    เปนเงิน        50,000.-  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม          แผนงานสาธารณสุข   
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอ่ืน 
     (6)  คาใชจายในการสงเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตาง  ๆ
        เปนเงิน      380,000.-  บาท 
             เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตาง  ๆ  
เชน  งานประเพณสีงกรานตบานเรา  ประจําป 2555  เปนตน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  
 และนันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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     (7)  คาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
        เปนเงิน      150,000.- บาท 
             เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
เพ่ิมเติม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ อปพร.ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป     แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหาร 
ท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

1.3.10  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
ตั้งไว             1,340,000.- บาท 

เพ่ือจายเปน 
(1)  คาใชจายในการแขงขันกีฬาสรางสุขภาพตอตานยาเสพติดตําบลคลองกระบือ  

เปนเงิน             340,000.-           บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

(2)  คาใชจายในการสงนักกีฬาเขาแขงขันกับหนวยงานอ่ืน  เปนเงิน     100,000.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 

(3)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   สําหรับเบ้ียเล้ียง   คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจาย 
อ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผูบริหาร สมาชิกองคการ บริหารสวนตําบล 
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   เปนเงิน             150,000.-  บาท 

 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน บริหารท่ัวไป 
      (4)  คาใชจายในโครงการบัณฑิตนอย  ประจําป 2556 (ปการศึกษา 2555) 
        เปนเงิน               50,000.-     บาท   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
     (5)  คาใชจายในโครงการอบรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง อบต.คลองกระบือ  เปนเงิน  300,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และ
นันทนาการ  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     (6)  คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.คลองกระบือ 
       เปนเงิน  100,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
     (7)  คาใชจายโครงการอาหารกลางวัน    เปนเงิน               300,000.-       บาท 
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-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารกลางวัน ใหกับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดตรงบน 
จํานวน            140,000.-          บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารกลางวัน ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ 
จํานวน            160,000.-          บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (ศูนยพัฒนาเดก็เล็กให จํานวน  200  วัน ๆละ  20.-  บาท  ตอคน) 

 

คาวัสด ุ      ตั้งไว            1,171,590.-         บาท 
1.3.11  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว                 50,000.-          บาท 
-   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม  สมุด  ปากกา ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
1.3.12  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว         ตั้งไว                   8,000.-          บาท 
 -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชนน้ํายาเช็ดกระจก  แปรง  ไมกวาด ผงซักฟอก   

น้ํายาลางจาน  เปนตน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

1.3.13 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว                 8,000.-        บาท 
    -   เพ่ือจายเปนคาซ้ือกระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
1.3.14  ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว         150,000.-      บาท 
-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  1.3.15  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว      60,000.-       บาท 
  -   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแผนดิสก , ตลับผงหมึก  ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  1.3.16  ประเภทคาวัสดยุานพาหนะและขนสง ตั้งไว      60,000.-       บาท 
  -   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือแบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
1.3.17  ประเภทคาวัสดุทางการศึกษา  ตั้งไว      78,240.-       บาท 
-   เพ่ือจายเปนคาวัสดุทางการศึกษา  ใหกับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดตรงบน 

จํานวน        24,100.-      บาท 
-   เพ่ือจายเปนคาวัสดุทางการศึกษา  ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ 

จํานวน        54,140.-      บาท 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

1.3.18  ประเภทคาวัสดุอื่น  ๆ   ตั้งไว     757,350.- บาท 
 (1)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ใหกับศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดตรงบน 
       ตั้งไว           57,750.- บาท 
             - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  35  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
       เปนเงิน        42,420.-  บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  35  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
       เปนเงิน        15,330.-       บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
   (2)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ 
       ตั้งไว           66,000.- บาท 
                  - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  40  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
       เปนเงิน        48,480.-      บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  40  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
       เปนเงิน        17,520.-       บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
 (3)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ใหกับโรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฏรบํารุง 
        ตั้งไว            105,600.- บาท 
             - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  64  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
        เปนเงิน          77,568.-   บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  64  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
        เปนเงิน          28,032.-      บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   

(4)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ใหกับโรงเรียนวัดตรงบน 
        ตั้งไว              90,750.- บาท 
             - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  55  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
        เปนเงิน         66,660.-    บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  55  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
        เปนเงิน          24,090.-      บาท 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   

(5)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ใหกับโรงเรียนวัดมหิสสราราม 
        ตั้งไว             82,500.- บาท 
             - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  50  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
        เปนเงิน         60,600.-     บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  50  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
        เปนเงิน         21,900.-     บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   

(6)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ใหกับโรงเรียนวัดสุขุม 
        ตั้งไว           181,500.- บาท 
             - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  110  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
        เปนเงิน        133,320.-    บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  110  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
        เปนเงิน          48,180.-      บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   

 (7)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสรมิ  (นม)  ใหกับโรงเรียนวัดบานงาม 
        ตั้งไว            82,500.- บาท 
             - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  50  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
        เปนเงิน        60,600.-     บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  50  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
        เปนเงิน        21,900.-       บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   

(8)  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม  (นม)  ใหกับโรงเรียนวัดสามแพรก 
        ตั้งไว             90,750.- บาท 
             - อาหารเสริม(นม) พาสเจอรไรส  จํานวน  200  วันๆละ  55  ถุงๆละ  6.06.-  บาท 
        เปนเงิน        66,660.-      บาท 
       - อาหารเสริม(นม) ยูเอชที  จํานวน  60  วันๆละ  55  กลองๆละ  7.30.-  บาท 
        เปนเงิน        24,090.-       บาท 
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
 

 1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไว      230,000.- บาท 
  1.4.1  ประเภทคาไฟฟา     ตั้งไว          150,000.- บาท 
  -  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล   

เปนเงิน        90,000.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 -  เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ 

เปนเงิน        60,000.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   

  1.4.2  ประเภทคาโทรศัพท    ตั้งไว        15,000.-   บาท 
  -  เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทสําหรับองคการบริหารสวนตําบล 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 1.4.3  ประเภทคาน้ําประปา    ตั้งไว         9,000.- บาท 
 -  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล 

เปนเงิน         4,000.- บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 -  เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระบือ 

เปนเงิน         5,000.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
 1.4.4 ประเภทคาไปรษณีย  คาโทรเลข   ตั้งไว             6,000.- บาท 
 -  เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 1.4.5  ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม  ตั้งไว           50,000.- บาท 
 -  เพ่ือจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

1.5  หมวดเงินอุดหนุน       ตั้งไว        1,273,400.-  บาท 
ประเภท เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
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 1)  อุดหนุนโครงการขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือการจางขององคการ
บริหารสวนตําบล  อําเภอปากพนัง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556  ใหแกองคการบริหารสวนตําบลปากพนัง
ฝงตะวันออก     
        ตั้งไว            15,000.- บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงศูนยฯ  จัดหาวัสดุอุปกรณ  บํารุงรักษาครุภัณฑศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอและอ่ืน ๆ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
2)  อุดหนุน ศพส.อ.ปากพนัง โครงการจัดชุดปฏิบัติการมวลชนเฝาระวังปญหายาเสพติดและรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน  ประจําปงบประมาณ 2556 

ตั้งไว          15,000.-       บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป   แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
3)  อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎร
บํารุง   หมูท่ี  8  ตําบลคลองกระบือ    ตั้งไว      166,400.- บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดฝาพระบาทราษฎรบํารุง 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน         ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม         แผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา(จัดสรรใหเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   จํานวน  200  วัน    
วันละ  13.-  บาท  ตอคน) 
4)  อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดตรงบน  หมูท่ี  4    
ตําบลคลองกระบือ      ตั้งไว           143,000.-   บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดตรงบน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน                ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม        แผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา(จัดสรรใหเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   จํานวน  200  วัน   
วันละ  13.-  บาท  ตอคน) 
5)  อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดมหิสสราราม         
หมูท่ี  10  ตําบลคลองกระบือ     ตั้งไว           130,000.-   บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมหิสสราราม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน        ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม       แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (จัดสรรใหเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   จํานวน  200  วัน   
วันละ  13.-  บาท  ตอคน) 
6)  อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดสุขุม หมูท่ี  6     
ตําบลคลองกระบือ      ตั้งไว           286,000.-   บาท 
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-  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุขุม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน                ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม           แผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา(จัดสรรใหเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   จํานวน  200  วัน   
วันละ  13.-  บาท  ตอคน) 
7)  อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดบานงาม   หมูท่ี  3  
ตําบลคลองกระบือ      ตั้งไว          130,000.- บาท 
        -  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบานงาม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน            ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม           แผนงานการศึกษา   
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (จัดสรรใหเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   จํานวน  200  วัน   
วันละ  13.-  บาท  ตอคน) 
8)  อุดหนุนกิจกรรมการศึกษาแกนักเรียนตามโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดสามแพรก               
หมูท่ี  9  ตําบลคลองกระบือ     ตั้งไว          143,000.-  บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสามแพรก 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน     ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม        แผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา (จัดสรรใหเด็กเล็กถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   จํานวน  200  วัน   
วันละ  13.-  บาท  ตอคน) 
9)  อุดหนุนกิจกรรม  อสม.  ตําบลคลองกระบือ      ตั้งไว      130,000.-  บาท 

-  เพ่ือจายใหแก  อสม.  จํานวน  13  หมูบาน ๆ ละ    10,000.-   บาท   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอ่ืน 
10) อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป พ.ศ. 2556  ใหแก 
ท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง     ตั้งไว              5,000.- บาท 

-   เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการมาฆบูชาแหผาขึ้นธาตุ ประจําป  2556 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
11)   อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมแหหมฺรับรับงานเดือนสิบ  ประจําป  พ.ศ. 2556   
ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง    ตั้งไว              5,000.- บาท 

-   เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดกิจกรรมแหหมฺรับในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
ประจําป พ.ศ. 2556   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม       แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ    งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
12)   อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช “ 5 ธันวามหาราช ” ประจําป 2555  ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง  
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        ตั้งไว              2,000.- บาท 

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “ 5 ธันวามหาราช ” ประจําป 2555   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
13)   อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “ 
12 สิงหาราชินี  ประจําป 2556 ” อําเภอปากพนัง  ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง     
        ตั้งไว              2,000.- บาท 

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ “ 12 สิงหาราชินี  ประจําป 2556 ” อําเภอปากพนัง   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
14)   อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปย
มหาราชเจา) ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอปากพนัง     
        ตั้งไว              1,000.- บาท 

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการจัดงานรัฐพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราชเจา) 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
15)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองกระบือ  ตั้งไว          100,000.- บาท 

-  เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลคลองกระบือ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งาน 
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
 

 2.  รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม 241,100.- บาท 
2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง    ตั้งไว  211,100.- บาท 

         คาครุภัณฑ       ตั้งไว  211,100.- บาท 
 

 2.1.1  คาครุภัณฑสํานักงาน      ตั้งไว                61,100.- บาท 
 2.1.1.1  โตะสํานักงานและเกาอ้ีสํานักงาน     ตั้งไว                     25,600.-     บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะสํานักงาน จํานวน  4  ตัว  เปนเงิน                 18,000.-   บาท   
 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน  4  ตัว  เปนเงิน                   7,600.-   บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 2.1.1.2  เกาอ้ีเอนกประสงค    ตั้งไว                 25,500.- บาท 
 - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีเอนกประสงค  จํานวน  30  ตัว   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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 2.1.1.3   ตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บานประตู    ตั้งไว                 10,000.- บาท 
         - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บานประตู  จํานวน  2  ตู    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบรหิารท่ัวไป 
        2.1.2  คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ   ตั้งไว                   150,000.-   บาท 

  - เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม ปรับปรุงครุภัณฑ อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  
 

2.2  หมวดรายจายอื่น  
ประเภทคาจางที่ปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง ตั้งไว                     30,000.- บาท 
 -  เพ่ือจายเปนคาจางท่ีปรึกษาซ่ึงไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  :   สวนการคลัง 

--------------------------------------------------- 
 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    ตั้งไวรวม 2,035,200.-       บาท 
1.  รายจายประจํา     ตั้งไวรวม 2,025,200.- บาท 
      1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไวรวม 1,171,200.-      บาท 
 เงินเดือน     ตั้งไว            985,200.-         บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว        763,200.- บาท    

     -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล          จํานวน    4     อัตรา    
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง  ๆ      ตั้งไว  222,000.-               บาท   

  -   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวา   
             คุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง    จํานวน    3     อัตรา   
       เปนเงิน             18,000.-  บาท 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 

     -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพแกพนักงานสวนตําบล    จํานวน    3     อัตรา   
       เปนเงิน          204,000.-      บาท 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 

 คาจางประจํา     ตั้งไว        186,000.-     บาท 
 1.1.3  ประเภทคาจางลูกจางประจํา  ตั้งไว            108,000.-          บาท   

     -  เพ่ือจายเปนคาจางลูกจางประจํา   จํานวน   1  อัตรา  
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 1.1.4  ประเภทเงินเพ่ิมตาง  ๆ     ตั้งไว             78,000.-          บาท   

     -  เพ่ือจายเปนคาครองชีพแกลูกจางประจํา  จํานวน  1  อัตรา 
      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 

       1.2  หมวดคาจางชั่วคราว     ตั้งไว  114,000.-   บาท 
 1.2.1  ประเภทเงินเดือนพนกังานจาง  ตั้งไว           84,000.-  บาท 
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     -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน   1  อัตรา  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 

 1.2.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง   ๆ          ตั้งไว          30,000.-  บาท  
      -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจจํานวน   1   อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

        1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไวรวม  740,000.- บาท 
 คาตอบแทน      ตั้งไว   340,000.- บาท 
 1.3.1  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว      100,000.-           บาท 
      -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือ             

คารักษาพยาบาล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 

 1.3.2  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว                     40,000.-    บาท 
      -   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  และผูมีสิทธิรับเงินชวยเหลือ 
              การศึกษาบุตร 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง   

1.3.3 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชน แก  อบต.  ตั้งไว      90,000.-     บาท 
     -  เพ่ือเปนคาใชจายในการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล,  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง      เปนเงิน                   50,000.-    บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  งาน  บริหารงานคลัง 

-    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการท่ีเปนประโยชน แก  องคการบริหารสวนตําบล  เชน 
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ฯลฯ    เปนเงิน             40,000.-       บาท 

 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 1.3.4  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว       50,000.-           บาท 

     -    เพ่ือจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจาง 

 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 1.3.5  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว          60,000.-           บาท 
      -  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน     1       อัตรา 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 

คาใชสอย      ตั้งไว          280,000.- บาท 
1.3.6  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว          150,000.- บาท 
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เพ่ือจายเปน 
        -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ     คาจางเหมาบริการตาง ๆ   ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน            ตั้งไว          50,000.-        บาท 

-  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตาง  ๆ     เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอรและ
ทรัพยสินอ่ืน  ๆ  ฯลฯ 

 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง  
 1.3.8  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
        ตั้งไว      80,000.-            บาท 
        -  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบ้ียเล้ียง ,คาพาหนะ ,คาเชาท่ีพักและคาใชจาย 

อ่ืน ๆ  ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 

คาวัสด ุ       ตั้งไว           120,000.-  บาท 
1.3.9  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว             70,000.- บาท 
        -   เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน    เชนกระดาษ   หมึก   ดินสอ   ปากกา     ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 

  1.3.10  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว           50,000.-        บาท 
         -  เพ่ือจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน  หมึกพิมพ   แผนดิสก   ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป งาน  บริหารงานคลัง 
 

2.รายจายเพ่ือการลงทุน      ตั้งไวรวม        10,000.-  บาท 
        2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไว        10,000.-  บาท 
   คาครุภัณฑ      ตั้งไว        10,000.-  บาท 

2.1.1  ประเภทคาครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว  10,000.-  บาท 
        -  เพ่ือจายเปนคาตูเหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด  2  บานประตู  จํานวน  2  ตู    
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดาน  บริหารงานท่ัวไป  แผนงาน  บริหารท่ัวไป  งาน  บริหารงานคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  :   สวนโยธา 
--------------------------------------------------- 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งส้ิน    ตั้งไวรวม         5,682,300.- บาท     แยกเปน 
1.    รายจายประจํา     ตั้งไว                1,357,900.- บาท     แยกเปน  

       1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว                   531,900.-  บาท     แยกเปน   
 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน                    ตั้งไว  507,240.- บาท 
        -  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล          จํานวน   3    อัตรา    

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 1.1.2 ประเภทเงินเพ่ิมตาง   ๆ   ตั้งไว   24,660.-             บาท 
   -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรองวา   

คุณวุฒินั้น เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้ง    จํานวน    1     อัตรา   
       เปนเงิน            1,920.-        บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
       -  เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ(พสร.)    จํานวน    1     อัตรา   

       เปนเงิน             4,200.-         บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

        -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานสวนตําบล    จํานวน     2   อัตรา 
       เปนเงิน            18,540.-        บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 

       1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไว  826,000.- บาท 
คาตอบแทน     ตั้งไว  351,000.- บาท 
1.2.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชน แก  อบต.      

ตั้งไว         90,000.-     บาท 
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       -  เพ่ือเปนคาใชจายในการกําหนดประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงาน 
สวนทองถ่ิน        เปนเงิน               50,000.-   บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
       -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล  ในกรณีท่ีสวนโยธามีความ
จําเปนท่ีตองมีผูปฏิบัติราชการในกิจการตาง ๆ เปนการช่ัวคราว หรือคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ เชน 
คาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง ฯลฯ  เปนเงิน       40,000.-  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 1.2.2  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว       50,000.-  บาท 
       -  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ใหแกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหาร
สวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 1.2.3  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว          81,000.-        บาท 
        -  เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน     3       อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
1.2.4  ประเภทเงินชวยคารักษาพยาบาล   ตั้งไว         80,000.-           บาท 

        -  เพ่ือจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
1.2.5  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว          50,000.-          บาท 
       -  เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 

คาใชสอย      ตั้งไว                310,000.-           บาท 
 1.2.6  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ  ตั้งไว                  20,000.-           บาท 

เพ่ือจายเปน 
  -  คาจางเหมาบริการ 
  -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  
  -  คาจัดทําปายประชาสัมพันธตาง ๆ  
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
1.2.7  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงหรือซอมแซมทรัพยสิน    ตั้งไว         180,000.- บาท 
     (1)  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ   เปนเงิน             30,000.-            บาท 

                      -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑของ อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

      (2) คาบํารุงรักษาทรัพยสินอ่ืน ๆ    ตั้งไว             150,000.-         บาท 
         -  เพ่ือจายเปนคาซอมแซมไฟฟาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      
1.2.8   ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องจากการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ
                  ตั้งไว       110,000.-           บาท   

   -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการหรือไปสัมมนาของพนักงานสวนตําบล สําหรับเปนคาเบ้ียเล้ียง        
คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก  และคาใชจายอ่ืน  ๆ   เปนเงิน  50,000.-           บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

   -  คาใชจายในการทําการรังวัดท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีใหแกสํานักงานท่ีดินจังหวัดนครศรีธรรมราชสาขา     
ปากพนัง        เปนเงิน  60,000.-           บาท   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 

คาวัสด ุ       ตั้งไว             165,000.-         บาท 
 1.2.9  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว  20,000.-           บาท 
         -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ   เชน กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 1.2.10  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทย ุ       ตั้งไว        15,000.-            บาท 
         -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหลอดไฟ ฟวส ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 1.2.11  ประเภทคาวัสดุกอสราง    ตั้งไว        50,000.-          บาท 
         -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหิน ทราย ปูน ไม ฯลฯ 
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ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 1.2.12  ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว        50,000.-     บาท 
        -  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกระดานอัด , สี    ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน      

 1.2.13   ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว    30,000.-        บาท 
        -  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชนหมึกพิมพ   แผนดิสก  ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เกีย่วกับเคหะและชุมชน      

 

2.    รายจายเพ่ือการลงทุน     ตั้งไวรวม     4,324,400.- บาท 
      2.1  หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง   ตั้งไว            4,324,400.- บาท 
 คาครุภัณฑ      ตั้งไว       36,400.- บาท 

2.1.1  คาครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว       36,400.- บาท 
 2.1.1.1  เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง  

ตั้งไว      31,000.- บาท 
มีคุณสมบัติดังนี ้

      1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย 
กวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย 
2. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 
3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
4. มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1.5 TB จํานวน 1 หนวย 
5. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
6. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
7. มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
2.1.1.2  เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA  จํานวน  1  เครื่อง ตั้งไว            1,800.- บาท 
มีคุณสมบัติดังนี ้
1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป 
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เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
2.1.1.3  เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)  จํานวน  1  เครื่อง 

ตั้งไว   3,600.-   บาท 
มีคุณสมบัติดังนี ้
1. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi 
2. มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 18 หนาตอนาที 
3. มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 
4. มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา 
5. สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 แผน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 
คาที่ดินและส่ิงกอสราง     ตั้งไว          4,288,000.- บาท 
ประเภทถนน      ตั้งไว          4,181,000.- บาท 

 

1.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายนาออก-เขตตําบลหูลอง และ สายนาออก-วัดบานงาม ( หนา  52(5) และ  
หนา 53 (6) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 1   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ - กอสรางถนน คสล.(สายนาออก-เขต ต.หูลอง)ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  165.00  

เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  660  ตร.ม. และลงหินคลุก
ไหลทางเฉล่ียขางละ 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบแปลน อบจ. เลขท่ี 
1/2543   

 - กอสรางถนน คสล.(สายนาออก-วัดบานงาม) ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  25.00  
เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  100  ตร.ม. และลงหินคลุก
ไหลทางเฉล่ียขางละ 0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบแปลน อบจ. เลขท่ี 
1/2543  พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    387,000.-    บาท   (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน          
งานไฟฟาถนน 
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2.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายวัดบานงาม-สายนาออก ( หนา 54(10) )  
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 2  ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทางเฉล่ียขางละ 
0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบแปลน อบจ. เลขท่ี 1/2543 พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    307,000.- บาท   (สามแสนเจ็ดพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน            
งาน   ไฟฟาถนน 

   

3. โครงการบุกเบิกถนนสายสะพานปูนนาโพธิ-์รอยตอ หมูที่ 5 ตําบลบานใหม ( หนา 59(20) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 3  ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนทางสาธารณะ มีตนไมใหญกีดขวาง 
รายละเอียดโครงการ บุกเบิกถนนดวยเครื่องจักรกลใหไดรูปถนนกวางเฉล่ีย 4.00 ม.ยาว 620 ม.หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,480 ตร.ม.และลงหินผานตะแกรงขนาดฐานกวางเฉล่ีย 4.00 ม.
หลังกวางเฉล่ีย 3.80 ม. ยาว 620 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินผานตะแกรง
ไมนอยกวา 302 ลบ.ม.พรอมลงหินคลุกขนาดฐานกวางเฉล่ีย 3.80 ม.ผิวจราจรกวาง
เฉล่ีย 3.50 ม.ยาว 620 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 282 
ลบ.ม.พรอมเกล่ียเรียบ  และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    320,000  .- บาท  (สามแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน   
งาน   ไฟฟาถนน 

 

4.  โครงการปรับปรุงถนนดวยหินคลุกสายตรงบน-นาตีน ( หนา 63(33) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 4  ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนดวยหินคลุกขนาดฐานกวางเฉล่ีย 4.00 ม.ผิวจราจรกวางเฉล่ีย 3.80 ม. 

ยาว 600 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 304 ลบ.ม.พรอม 
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เกล่ียเรียบ  และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     
วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน     163,000  .- บาท   (หนึ่งแสนหกหม่ืนสามพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน        
งานไฟฟาถนน 

 

5. โครงการกอสรางถนน คสล.สายริมคลองตรงบน ( หนา 65(38) )  
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 5  ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทางเฉล่ียขางละ 
0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบแปลน อบจ. เลขท่ี 1/2543 พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    307,000.- บาท  (สามแสนเจ็ดพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม    แผนงานเคหะและชุมชน         
งาน   ไฟฟาถนน 

 

6.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายหนาบานนายวิชิต สุวรรณเลิศ ( หนา 70(51) )  
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 6   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทางเฉล่ียขางละ 
0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบแปลน อบจ. เลขท่ี 1/2543 พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    307,000.- บาท    (สามแสนเจ็ดพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 
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7.   โครงการกอสรางถนน คสล.สายริมคลองหัวไทร ( หนา 82(80) )  
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 8   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทางเฉล่ียขางละ 
0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบแปลน อบจ. เลขท่ี 1/2543 พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    307,000.- บาท    (สามแสนเจ็ดพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 

 

8.   โครงการลาดยางแอสฟลตติกคอนกรีตสายวัดสามแพรก ( หนา 89(96) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 9   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนคอนกรีต 
รายละเอียดโครงการ ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 400 ม.หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีแอสฟลตติกคอนกรีตไม

นอยกวา 1,600 ตร.ม.พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     
วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    754,000.- บาท    (เจ็ดแสนหาหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 

 

9.  โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานบางอิฐ ( หนา 90(100) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 10   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง  4.00  เมตร  ยาว  150.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา  600  ตร.ม. และลงหินคลุกไหลทางเฉล่ียขางละ 
0.50  เมตร  หรือตามสภาพพ้ืนท่ี  ตามแบบแปลน อบจ. เลขท่ี 1/2543 พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    307,000.- บาท    (สามแสนเจ็ดพันบาทถวน) 
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ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 

 

10.  โครงการบกุเบิกถนนทางสาธารณะประโยชนสายหนาบานตาสุข-ถนนพุทธรักษ ( หนา 93(107) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 11   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนทางสาธารณะ มีตนไมใหญกีดขวาง 
รายละเอียดโครงการ บุกเบิกถนนดวยเครื่องจักรกลใหไดรูปถนนกวางเฉล่ีย 4.00 ม.ยาว  420 ม.หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,680 ตร.ม.,ดินถมขนาดฐานกวางเฉล่ีย 4.00 ม.หลังกวางเฉล่ีย 
3.80 ม.ยาว  420 ม.หนาเฉล่ีย  0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 425 ลบ.ม. 
และลงหินผานตะแกรงขนาดฐานกวางเฉล่ีย 3.80 ม.หลังกวางเฉล่ีย 3.60 ม. ยาว 420 
ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินผานตะแกรงไมนอยกวา 194 ลบ.ม.พรอมลง
หินคลุกขนาดฐานกวางเฉล่ีย 3.60 ม.ผิวจราจรกวางเฉล่ีย 3.50 ม.ยาว 420 ม.หนา
เฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 178 ลบ.ม.พรอมเกล่ียเรียบ  และ
ติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    368,000.- บาท    (สามแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 
 

11.  โครงการบุกเบิกถนนสายหนาบานนางนพคุณ  สุขดวง ( หนา 97(118) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 12   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนทางสาธารณะ มีตนไมใหญกีดขวาง 
รายละเอียดโครงการ บุกเบิกถนนดวยเครื่องจักรกลใหไดรูปถนนกวางเฉล่ีย 4.00 ม.ยาว  500 ม.หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,000 ตร.ม.และดินถมขนาดฐานกวางเฉล่ีย 4.00 ม.หลังกวางเฉล่ีย 
3.80 ม.ยาว  500 ม.หนาเฉล่ีย  0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 507 ลบ.ม. 
และลงหินคลุกขนาดฐานกวางเฉล่ีย 3.80 ม.ผิวจราจรกวางเฉล่ีย 3.50 ม.ยาว 500 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 228  ลบ.ม.พรอมเกล่ียเรียบ  
และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    330,000.- บาท    (สามแสนสามหม่ืนบาทถวน) 
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ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 

 

12.  โครงการบุกเบิกถนนสายขางศาลาเอนกประสงค ( หนา 102(130) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 13   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนทางสาธารณะ มีตนไมใหญกีดขวาง 
รายละเอียดโครงการ บุกเบิกถนนดวยเครื่องจักรกลใหไดรูปถนนกวางเฉล่ีย 4.00 ม.ยาว  400 ม.หรือมี

พ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,600 ตร.ม.,ดินถมขนาดฐานกวางเฉล่ีย 4.00 ม.หลังกวางเฉล่ีย 
3.80 ม.ยาว  400 ม.หนาเฉล่ีย  0.20 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 405 ลบ.ม. 
และลงหินคลุกขนาดฐานกวางเฉล่ีย 3.80 ม.ผิวจราจรกวางเฉล่ีย 3.50 ม.ยาว 400 ม.
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 182  ลบ.ม.และเกล่ียเรียบ  
พรอมวางทอ คสล.มอก.ช้ัน 3 (จุดท่ี 1)ขนาด       Ø 1.00x1.00 ม. จํานวน 12 ทอน
และวางแผนพ้ืนสําเร็จรูป จํานวน 12 ตร.ม.  (จุดท่ี 2)ขนาด Ø 1.00x1.00 ม. จํานวน 8 
ทอนและวางแผนพ้ืนสําเร็จรูป จํานวน 8 ตร.ม. พรอมยาแนวรอยตอทอทุกรอยตอท้ัง
ภายนอก(ครึ่งทอน)ภายใน(ครึ่งทอน) และติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ  
จํานวน  1 ปาย     

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    324,000.- บาท    (สามแสนสองหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 

 
ประเภทฝงทอระบายน้ํา     ตั้งไว          107,000.- บาท 
 

13.  โครงการฝงทอระบายน้ํา จํานวน 3 จุด ( หนา 114(17) ) 
พ้ืนที่ดําเนินการ  หมูท่ี 7   ตําบลคลองกระบือ  อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สภาพเดิม  เปนถนนหินคลุก 
รายละเอียดโครงการ 1. (สายบานนายชนะ สุตตาพงศ)วางทอ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม. 

จํานวน 6 ทอนและวางแผนพ้ืนสําเร็จรูป จํานวน 6 ตร.ม.พรอมยาแนวรอยตอทอทุก
รอยตอท้ังภายนอก(ครึ่งทอน)ภายใน(ครึ่งทอน)และถมดินหลังทอมีปริมาตรดินถม
รวม 8 ลบ.ม.พรอมลงหินคลุกผิวจราจรมีปริมาตรหินคลุกรวม 4 ลบ.ม.พรอมเกล่ีย
เรียบ 
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2. (สายเลียบคลองสุขุม)วางทอ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม. จํานวน 7 
ทอนและวางแผนพ้ืนสําเร็จรูป จํานวน 7 ตร.ม.พรอมยาแนวรอยตอทอทุกรอยตอท้ัง
ภายนอก(ครึ่งทอน)ภายใน(ครึ่งทอน)และถมดินหลังทอมีปรมิาตรดินถมรวม 8 ลบ.
ม.พรอมลงหินคลุกผิวจราจรมีปริมาตรหินคลุกรวม 4 ลบ.ม.พรอมเกล่ียเรียบ 
3. (สายทาเรือเล็ก)วางทอ คสล.มอก.ช้ัน 3 ขนาด Ø 1.00x1.00 ม. จํานวน 7 ทอนและ
วางแผนพ้ืนสําเร็จรูป จํานวน 7 ตร.ม.พรอมยาแนวรอยตอทอทุกรอยตอท้ังภายนอก
(ครึ่งทอน)ภายใน(ครึ่งทอน)และถมดินหลังทอมีปริมาตรดินถมรวม 8 ลบ.ม.พรอม
ลงหินคลุกผิวจราจรมีปริมาตรหินคลุกรวม 4 ลบ.ม.พรอมเกล่ียเรียบ 

วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรในดานคมนาคม 
งบประมาณ  เปนเงินท้ังส้ิน    107,000.- บาท    (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถวน) 
ที่มาของงบประมาณ จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 

ปรากฏในดานบริการชุมชนและสังคม   แผนงานเคหะและชุมชน    
งาน   ไฟฟาถนน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลคลองกระบือ 

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายงบกลาง 

…………………………………… 
 
รายจายงบกลาง      ตั้งไว  1,880,750.- บาท 
 1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน   ตั้งไว                 382,000.- บาท 
     -  เงินประกันสังคม    ตั้งไว             70,000.- บาท  

เพ่ือจายเปนเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจาง (เงินประกันสังคมของนายจางและผูประกันตน
ลูกจางรวมถึงผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
    -  ทุนการศึกษา    ตั้งไว              312,000.-          บาท  

เพ่ือจายเปนคาทุนการศึกษา  สําหรับผูบริหาร , พนักงานสวนตําบล , พนักงานจาง , สมาชิกสภา อบต. 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 2. ประเภทเงินสมทบ      ตั้งไว            176,888.- บาท 
    -  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 

       เปนเงิน        96,888.- บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.)  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
    -  เงินสมทบสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ(สปสช.) 
       เปนเงิน             80,000.-    บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
3. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส    ตั้งไว                    96,000.-  บาท 
    - เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส  จํานวน  16  คนๆละ  500.-  บาท / เดือน  จํานวน  12  เดือน 
      เปนเงิน            96,000.-    บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
4. ประเภทเงินสํารองจาย    ตั้งไว           1,225,862.- บาท 

  เพ่ือจายในกิจกรรมท่ีไมสามารถคาดการณไดลวงหนา เพ่ือแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน 
ตั้งจายจากเงินรายได และเงินอุดหนุน ปรากฏในดานการดําเนินงานอ่ืน   แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 
 
 


