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สวนที่ 1 
 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
 
 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 
 
 
 

ของ 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

  บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองคการบริหารสวนตําบล  จะไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้นายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550        ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550      องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว       จํานวน   

12,710,000 บาท โดยในสวนของรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว  จํานวน    12,710,000   บาท  ซึ่ง
คาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบลเปนการจัดทําแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ)  นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงิน
สะสมคงเหลืออยู   7,568,242    บาท                                     

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 
ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด  เมื่อ 

เปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ท่ีจะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายก็ตาม   แต 
 องคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 
2.1 รายรับ 

รายรับ รับจริง 
ป 2548 

ประมาณการ 
ป 2549 

ประมาณการ 
ป 2550 

หมาย 
เหตุ 

ก. รายไดจากภาษีอากร 
     1. หมวดภาษีอากร 

1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี 
1.2 ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
1.3 ภาษีปาย 
1.4 ภาษีสุรา 
1.5 ภาษีสรรพสามิต 
1.6 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลือ่น 
1.7 คาธรรมเนยีมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
1.8 อากรรังนกอีแอน 
 

 
 

95,716.83 
42,803 

9,664 
212,333.46 
992,183.10 

- 
663,284 

2,201,304.49 
 

 
 

81,384 
42,803 

9,664 
315,662 

1,539,178 
 30,495 
329,618 

2,043,980 
 

 
 

96,000 
42,900 

9,700 
213,000 
993,000 
30,000 

670,000 
2,210,000 
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รายรับ รับจริง 

ป 2548 
ประมาณการ 
ป 2549 

ประมาณการ 
ป 2550 

หมาย 
เหตุ 

1.9 ภาษีมูลคาเพิ่ม  แยกเปน 
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 

        - ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ        
1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1.11 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 
1.12 คาภาคหลวงปโตรเลยีม 
1.13 คาภาคหลวงแร 

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 
     1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต 
          1.1  คาธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการพนัน 

1 .2  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
1.3  คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการสาธารณสุข  
1.4  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
1.5  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 
1.6  คาปรับการผิดสัญญา 
1.7  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข  
1.8  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
1.9  คาธรรมเนยีมน้ําบาดาล 
1.10  คาธรรมเนียมการพนันเพิ่มในเขต อบต. 

     2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
         2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
     3.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
         3.1 รายไดจากการจําหนายน้ํา 
     4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
         4.1 คาขายแบบแปลน 
         4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 
         4.3 เงินที่มีผูอุทิศให 
        4.4 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  
ค.รายไดจากทนุ 
ง.เงินชวยเหลือ 
     หมวดเงินอุดหนุน 
      -เงินอุดหนนุทั่วไป  

4,904,358.14 
797,250.64 

4,107,107.50 
28,683 

1,850 
7,990.92 

21,266.76 
 

  
- 

2,976.84 
- 
- 
 

2,000 
50,872 
- 

940 
510 
760 

  
21,974.82 

  
199,500 

  
97,950 

198 
1,000 
1,250 

 
 

  
2,457,843 

2,955,208 
521,421 

2,433,787 
26,558 

925 
 3,360 
22,012 

 
  

- 
2,331 

- 
- 
 
1,600 

15,312 
- 

620 
510 
760 

  
8,338 

  
196,560 

  
45,000 

50 
- 
- 
  

 
  

2,119,943 

5,000,000 
800,000 

4,200,000 
29,000 

1,900 
8,000 

22,000 
 
  

800 
3,000 
1,000 

600 
 

2,500 
51,000 
2,000  
1,000 

- 
- 

  
22,000 

  
200,000 

  
98,000 

200 
1,000 
1,400 

 
 

  
3,000,000 

ยอดรวม 
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2.2 รายจายตามแผนงาน 

ดาน / แผนงาน จายจริง 
ป 2548 

งบประมาณ 
ป 2549 

งบประมาณ 
ป 2550 

หมายเหตุ 

ดานบริหารทั่วไป 
-แผนงานบริหารท่ัวไป 
-แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
-แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 
ดานการเศรษฐกิจ 
-แผนงานการพาณิชย 
ดานการดําเนินงานอื่น 
-แผนงานงบกลาง 

 
3,373,951.57 

44,802.90 
 

10,000 
20,000 

163,600 
2,406,771 

90,450 
19,000 

  
63,240 

 
382,833 

 
4,257,528 

200,000 
 

51,680 
220,000 
288,000 

2,014,580 
20,000 

219,200 
  

2,010,400 
 

445,483 

 
5,789,005 

100,000 
 

30,000 
55,000 

308,000 
4,161,855 

536,000 
231,200 

 
743,840 

 
755,100 

 

 
 

 
2.3 รายจายตามหมวดรายจาย 

หมวด จายจริง 
ป 2548 

งบประมาณ 
ป 2549 

งบประมาณ 
ป 2550 

หมายเหตุ 

1.    หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
2.    หมวดคาจางชั่วคราว 
3.    หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ 
หมวดคาสาธารณูปโภค 
หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดรายจายอืน่ 
หมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
8.     งบกลาง 

 1,224,660 
258,245 

2,274,941.26 
117,891.31 

120,850 
44,802.90 
2,150,425 

382,833 

 1,501,780 
467,468 

3,156,000 
231,340 
143,000 
100,000 

3,681,800 
445,483 

 2,027,100 
430,120 

3,663,100 
231,340 
331,000 
400,000 

4,872,240 
755,100 
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2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู  เงินจายขาดเงินสะสม  (รายจายท่ีไมนําไปตั้งงบประมาณ) 
จายจาก รายการ ป 2548 

(เปนเงิน/บาท) 
ป 2549 

(เปนเงิน/บาท) 
1. เงินจายขาดจากเงิน

สะสม 
 
 
 
 
 
 
 
2. เงินอุดหนุน 
       เฉพาะกิจ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
       1.1.1 งานบริหารท่ัวไป 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
       1.2.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความ- 
       เขมแข็งของชุมชน 
แผนงานการพาณิชย 

1.3.1 งานกิจการประปา 
1.4  แผนงานเคหะและชุมชน 

1.4.1 งานไฟฟาถนน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2.1.1 งานไฟฟาถนน 
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

2.2.1 งานสงเสริมและสนับสนุนความ- 
เขมแข็งของชุมชน 

2.3 แผนงานการศึกษา 
2.3.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
2.3.2 งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
2.3.3 งานการศึกษาไมกําหนดระดับ 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 
2.4.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

2.5  แผนงานสาธารณสุข 
       2.5.1  งานบริการสาธารณสุขและงาน 
       สาธารณสุขอื่น 
2.6  แผนงานการเกษตร 

        2.6.1  งานสงเสริมการเกษตร 

 
936,352  

 
233,460 

 
 

270,060  
 

180,400  
 

447,000  
 

- 
 
 

335,493  
881,600  
- 

 
150,000  

 
60,000   

 
 

-  

 
691,124.50 

 
- 

 
 

57,580 
 

530,721.64 
 

- 
 

140,000 
 
 

662,184 
903,898 
- 

 
228,000 

 
80,000 

  
 

- 
         

 
 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 
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สวนที่ 2 
 
 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 

เรื่อง 
 
 
 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

 
 
 

ของ 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรพัย 
 
 
 

อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงบประมาณรายจายประจําป 

ขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
อําเภอปะทวิ     จังหวดัชุมพร 

------------------------- 
 

หลักการ 
 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น     ยอดรวม          12,710,000                 บาท 
 
แยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดังนี ้
ดานบริหารทั่วไป 
 1. แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม            5,789,005              บาท 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม               100,000                 บาท 
 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
 1. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม    30,000                บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม    55,000                 บาท 
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห   ยอดรวม                308,000               บาท 
 4. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม             4,161,855                 บาท 
 5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม                536,000               บาท 
 6. แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม   231,200                บาท 
 
ดานการเศรษฐกิจ 
 1. แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม                 743,840               บาท 
 
ดานการดําเนินงานอื่น 
 1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม                 755,100              บาท 
 

เหตุผล 
 

  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีไดวางแผนไวตาม
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2550    จึงเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบล  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550   เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

ขององคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร 

-------------------------- 
 

 โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550   อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  (และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 5  พ.ศ. 2546)  
มาตรา 87  จึงตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลข้ึนไว  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล
ทะเลทรัพย  และโดยอนุมัติของนายอําเภอปะทิว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้เรียกวา  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550  
 ขอ 2. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2549    เปนตนไป 
 ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2550    ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น   12,710,000    บาท  โดย
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 ขอ 4. งบประมาณรายจายท่ัวไป 
         ดานบริหารท่ัวไป 
           4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป    ยอดรวม                       5,789,005           บาท 
           4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม          100,000         บาท 
           ดานบริการชุมชนและสังคม 
           4.3 แผนงานการศึกษา    ยอดรวม             30,000        บาท 

          4.4 แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม             55,000        บาท 
           4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห    ยอดรวม           308,000      บาท 
           4.6 แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม        4,161,855       บาท 
           4.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม            536,000       บาท 
           4.8 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม            231,200       บาท 
           ดานการเศรษฐกิจ 
           4.9 แผนงานการพาณิชย    ยอดรวม            743,840     บาท 
           ดานการดําเนินงานอื่น 
           4.10 แผนงานงบกลาง    ยอดรวม            755,100    บาท 
 ท้ังนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3 
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 ขอ 5. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  ใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
 ขอ  6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 
             
 
 
                       
                                               (นายประสิทธิ์   ประเสริฐวรพงศ) 

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 
 

              อนุมัติ 
 
  
              (นายปรีชา   ปลอดทอง) 
     นายอําเภอปะทิว 
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สวนที่ 3 
 
 
 

รายละเอยีดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 
 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
 
 
 

ของ 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรพัย 
 
 

อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร 
 
 
 

- ประมาณการรายรบั 
 
- รายจายตามแผนงาน 

 
- รายละเอยีดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2550 

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
อําเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร 

 
ก. รายไดภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากร รวม 9,325,500  บาท แยกเปน 

1.1 ภาษีบํารุงทองท่ี   จํานวน   96,000   บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มข้ึน 
 1.2 ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน   จํานวน   42,900    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะสามารถจัดเก็บภาษีไดเพิ่มข้ึน 
 1.3 ภาษีปาย   จํานวน   9,700     บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถ
จัดเก็บภาษีไดเพิ่มข้ึน 
 1.4 ภาษีสุรา   จํานวน   213,000     บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
การจัดสรรภาษสีุราลดลง 
 1.5 ภาษีสรรพสามิต   จํานวน   993,000     บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวต่ํากวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะไดรับการจัดสรรภาษีสรรพสามิตลดลง 
 1.6 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน   จํานวน   30,000      บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวต่ํากวาป
ท่ีผานมา   เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อนลดลง 
 1.7 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม   จํานวน    670,000    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวา
ปท่ีผานมา   เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเพิ่มข้ึน 
 1.8 อากรรังนกอีแอน   จํานวน   2,210,000      บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน  
 1.9 ภาษีมูลคาเพิ่ม   จํานวน   5,000,000      บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจากคาดวา
จะไดรับการจัดสรรภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มข้ึน  โดยแยกเปน  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9  จํานวน  800,000  บาท  และ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542  
จํานวน       4,200,000      บาท 
 1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน    29,000      บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   เนื่องจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มข้ึน 
 1.11 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม   จํานวน   1,900   บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มข้ึน 
 1.12 คาภาคหลวงปโตรเลียม   จํานวน     8,000    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรคาภาคหลวงปโตรเลียมเพิ่มข้ึน 
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                  1.13 คาภาคหลวงแร   จํานวน    22,000    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   เนื่องจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรรคาภาคหลวงแรเพิ่มข้ึน 
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร 
1. หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต รวม 61,900      บาท แยกเปน 
                  1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  จํานวน  800   บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการเปนปแรก 
                  1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน    3,000    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ี
ผานมา   เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดจากคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มข้ึน 
                  1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข   จํานวน   1,000   บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการเปนปแรก 
                  1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่นๆ   จํานวน   600   บาท คําช้ีแจง  
ประมาณการเปนปแรก 
                  1.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก   จํานวน   2,500    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ี
ผานมา   เนื่องจากคาดวาจะมีรายไดจากคาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกเพิ่มข้ึน 
                  1.6 คาปรับการผิดสัญญา   จํานวน     51,000      บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา  เนื่องจาก
คาดวาจะมีรายไดจากคาปรับการผิดสัญญาเพิ่มข้ึน 
                  1.7 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข   จํานวน   2,000   บาท   คําช้ีแจง    ประมาณการเปนปแรก 
                  1.8 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน   1,000  บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ี
ผานมา   เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพิ่มข้ึน 
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 22,000    บาท 
                  2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน    22,000    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   
เนื่องจากคาดวาจะไดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน  
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  รวม 200,000       บาท 
                  3.1 รายไดจากการจําหนายน้ํา   จํานวน   200,000     บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   
เนื่องจากคาดวาจะสามารถเก็บรายไดเพิ่มข้ึน 

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม 100,600    บาท 
                  4.1 คาขายแบบแปลน   จํานวน     98,000    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   เนื่องจาก
คาดวาจะมีรายไดจากคาขายแบบแปลนเพิ่มข้ึน   
                  4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร   จํานวน   200    บาท   คําช้ีแจง   ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา
เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บรายไดเพิ่มข้ึน 
                  4.3 คารายไดเบ็ดเตล็ด    จํานวน     1,400    บาท   คําช้ีแจง  ประมาณการเปนปแรก 
                  4.4 คาเงินที่มีผูอุทิศให   จํานวน     1,000   บาท    คําช้ีแจง   ประมาณการเปนปแรก  
ค. เงินชวยเหลือ 
หมวดเงินอุดหนุน รวม   3,000,000 บาท 
 เงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน     3,000,000    บาท  ประมาณการไวสูงกวาปท่ีผานมา   เนื่องจากไดรับการจัดสรร
เงินอุดหนุนเพิ่มข้ึน 

 ************************************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550    

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2.  เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล   ตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1.  การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล   และการบริหารงานคลัง 
2.  จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา  และการจดัทํางบประมาณ 
3.  การดําเนินกิจการสภา  และการประชุมสภา 
4.  จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม        5,055,285           บาท 
2.  สวนการคลัง     งบประมาณรวม            733,720            บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารทัว่ไป 
แผนงานบริหารทั่วไป 

 
งาน เงินเดือน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจายอื่น คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานบริหารงานคลัง 

1,038,660 
543,720 

430,120 
-  

2,738,900 
185,000 

75,340 
5,000 

40,000 
-  

 - 
- 

 732,265 5,055,285 
733,720 

สํานักงานปลัดฯ  
สวนการคลัง 

00111 
00113  

รวม 1,582,380 430,120 2,923,900 80,340 40,000 -  732,265 5,789,005   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทัว่ไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันภัยฝายพลเรือนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1.  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.  สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อปพร. 
  
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม     100,000             บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานบริหารทัว่ไป 
แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

 
งาน เงินเดือน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัสบัญชี 

งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

- 
 
-  

 
100,000  

 
-  

 
-  

 
-  

  
- 

 
100,000  

 
สํานักงานปลัด ฯ 

 

  
00123 

รวม -      100,000 -  -  -   - 100,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศกึษา 
 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาไมกําหนดระดับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1.  อุดหนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม        30,000               บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศกึษา 
 

งาน เงินเดือน 
คาจางประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

งานการศึกษาไม
กําหนดระดับ 

- - - - 30,000 - - 30,000 
สํานักงานปลัดฯ 

 
00214 

 
รวม  - -   - -  30,000  -   -  30,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการควบคุมโรคไขเลือดออกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อลดปญหาสารเคมีในเลือดเกษตรกร 
 
งานที่ทํา 
 
1.  สนับสนุนเคมีในการกําจัดลูกน้ํายุงลายและการดําเนินงานในโครงการตําบลทะเลทรัพยปลอดลูกน้ํายุงลาย 
2.  สนับสนุนสถานีอนามัยตําบลทะเลทรัพยในโครงการตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อหาสารเคมี 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม       55,000                บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งาน เงินเดือน 
คาจางประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น 

- - - - 55,000 - - 55,000 สํานักงานปลัดฯ 00223 

รวม - - - - 55,000 - - 55,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสงัคมสงเคราะห 

 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการดําเนินการสงเคราะหผูดอยโอกาสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหการดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1.  ใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสในตําบลทะเลทรัพย 
2.  อุดหนุนชมรมผูสูงอายุ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม       308,000              บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสงัคมสงเคราะห 

 
งาน เงินเดือน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห 

- - 288,000 - 20,000 - - 308,000 สํานักงานปลัดฯ 00232 

รวม - - 288,000 - 20,000 - - 308,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการบริหารท่ัวไป  และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม 
 
งานที่ทํา 
 
1.  การบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล 
2.  กอสรางและปรับปรุงถนน 
3.  กอสรางศาลาประจําหมูบาน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สวนโยธา    งบประมาณรวม             4,161,855               บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งาน เงินเดือน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

1. งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
2. งานไฟฟาถนน 

350,880 
 
- 

- 
 

- 

170,000 
 
- 

1,000 
 
- 

- 
 

- 

- 
 
- 

- 
 

3,639,975 

521,880 
 

3,639,975 

สวนโยธา 
 

สวนโยธา 

00241 
 

00242 
รวม 350,880  170,000 1,000 - - 3,639,975 4,161,855   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อปองกันปญหาและแกไขสาธารณภัยในเขตตําบล 
2.  เพื่อใหชุมชนปลอดภัยจากปญหายาเสพติด 
3.  เพื่อใหปญหาอุบัติเหตุทางถนนลดนอยลง 
4.  เพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
5.  เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกร   
 
งานที่ทํา   
 
1.  อุดหนุนกลุมวงดนตรี    หมูท่ี   3 , 7 
2.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว  ในโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
3.  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอปะทิว   ในโครงการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
4.  อุดหนุนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร 
5.  ตั้งกองทุนสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกร 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   งบประมาณรวม          536,000           บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

งาน เงินเดือน 
คาจางประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
136,000 

 
400,000 

 
- 

 
536,000 

 
สํานักงานปลัดฯ 

 
00252 

รวม - - - - 136,000 400,000 - 536,000   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมกีฬาและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีชีวิตและประเพณีทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1.  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต  และงานประเพณีลอยกระทงตําบลทะเลทรัพย 
2.  จัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน 
3.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว  ในโครงการจัดงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวง ฯ  และงานกาชาด
จังหวัดชุมพร  ประจําป  พ.ศ. 2549 
4.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว  ในโครงการจัดงานแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง  ฯ 
5.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว  ในโครงการจัดงานเปดโลกทะเลชุมพร 
6.  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอปะทิว  ในโครงการจัดงานวันเด็กอําเภอปะทิว  ประจําป 2550 
  
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม          231,200             บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

งาน เงินเดือน 
คาจาง
ประจํา 

คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

1. งานกีฬาและนันทนาการ 
2. งานศาสนา  วัฒนธรรม
ทองถิ่น 

- 
- 

- 
- 

61,200 
120,000 

- 
- 

- 
50,000 

- 
- 

- 
- 

61,200 
170,000 

สํานักงานปลัด ฯ 
สํานักงานปลัด ฯ 

00262 
00263  

รวม - - 181,200 - 50,000 - - 231,200   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการพาณิชย 

 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการบริหารกิจการประปาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 
1.  บริหารกิจการประปา 
2.  ปรับปรุง/กอสรางระบบประปาหมูบาน 
3.  ขุดเจาะบอบาดาล 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม              743,840                บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการพาณิชย 

 
งาน เงินเดือน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

งานกิจการ
ประปา 

93,840 - - 150,000 - - 500,000 743,840 
สํานักงานปลัด ฯ 

 
00332 

 
รวม - - - 150,000 - - 500,000 743,840   



31 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
 

รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนนิงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

 

วัตถุประสงค 
 
1.  เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อเปนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
3.  เพื่อเปนกองทุนประกันสังคมของพนักงานจาง 
4.  เพื่อใหเปนทุนการศึกษาแกผูท่ีรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
งานที่ทํา 
 
1.  เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
2.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 
3.  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
4.  สมทบทุนการศึกษาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม          755,100                บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550   
องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 

อําเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานการดําเนนิงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

 
งาน เงินเดือน 

คาจางประจํา 
คาจาง 
ชั่วคราว 

คาตอบแทน   
ใชสอยและวัสดุ 

คา
สาธารณูปโภค 

เงิน
อุดหนุน 

รายจาย
อื่น 

คาครุภัณฑ  ที่ดิน
และสิ่งกอสราง 

รวม หนวยงาน 
เจาของงบประมาณ 

รหัส
บัญชี 

งานงบกลาง 
- - - - - 755,100 - 755,100 

สํานักงานปลัด ฯ 
 

00411 
 

รวม - - - - - 755,100 - 755,100   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550  

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   7,059,325    บาท   แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา   ตั้งไว   รวม  5,827,060   บาท 
1. 1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม   1,132,500    บาท   แยกเปน 

  เงินเดือน     ตั้งไว   1,038,660     บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น   ตั้งไว   283,200   บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน  คาตอบแทนประจําตําแหนง  และคาตอบแทนพิเศษของนายก อบต.  รองนายก อบต.  
ดังนี้ 
   นายก อบต.    เปนเงิน  136,800  บาท 
   รองนายก อบต.    จํานวน  2  คน  เปนเงิน  146,400  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.1.2  ประเภท  เงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   ตั้งไว   68,400   บาท  เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้ง
จายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.1.3  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว   604,500   บาท   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
  1.1.4  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว    82,560   บาท   แยกเปน 

- เงินประจําตําแหนง   ตั้งไว   42,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง   ตั้งจายจากเงิน
รายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว   ตั้งไว   40,560   บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว
ใหแกพนักงานสวนตําบล     ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  คาจางประจํา     ตั้งไว     93,840    บาท 
  1.1.5  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว  78,360   บาท   เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแก
ลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย 
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  1.1.6  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว   15,480   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแก
ลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย   
 1.2 หมวดคาจางชั่วคราว   ตั้งไว   รวม    430,120  บาท  แยกเปน 
                             คาจางชั่วคราว    ตั้งไว     430,120     บาท 
  1.2.1  ประเภท  คาจางชั่วคราวพนักงานจาง   ตั้งไว   374,800   บาท   เพี่อจายเปนคาตอบแทน  
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.2.2  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว   55,320   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแก
พนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.3 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ   ตั้งไว   รวม     3,308,100     บาท   แยกเปน 
  คาตอบแทน   ตั้งไว     1,191,800   บาท 
  1.3.1 ประเภท  คาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา   ตั้งไว   
1,005,000   บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก 
   - ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน          98,400 บาท 
   - รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน          73,800 บาท 
   - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน          68,400 บาท 
   - สมาชิกสภา อบต.  จํานวน  13  คน   เปนเงิน        764,400 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.2  ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.   ตั้งไว   10,000   บาท  เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนใหแกผูแทนชุมชนหรือประชาคม  ท่ีไดรับการแตงตั้งรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางเปน
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.3  ประเภท  คาเบี้ยประชุม   ตั้งไว   48,000   บาท   เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม   ใหแก  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  16  คน  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.4 ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว   20,000   บาท   เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  พนักงานสวนตําบลและลูกจาง   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                             1.3.5 ประเภทคาเชาบาน   ตั้งไว   28,800   บาท   เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตั้ง
จายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
  1.3.6 ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว   60,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืคา
รักษาพยาบาลใหแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.7  ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว   20,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
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  คาใชสอย   ตั้งไว    1,750,100    บาท 
  1.3.8  ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว   250,000   บาท   เพื่อจายเปน 
   1)  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือและขอบัญญัติตาง ๆ    
   2)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  เชน  คาธรรมเนียมในการรังวัดท่ี
สาธารณประโยชน  คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  
สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ  
   3)  คารับวารสาร / หนังสือพิมพ /  คาสมัครวารสาร 
   4)  คาโฆษณาและเผยแพร    
   5)  คาจางเหมาบริการ  เชน   คาจางเหมาแรงงานทําของ   คาลางฟลมตาง ๆ  ฯลฯ    
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.9  ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว   150,000   บาท   เพื่อจายเปน 
   1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถยนต  รถจักรยานยนต   รถบรรทุก (ดีเซล)  
เครื่องถาย-เอกสาร   เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องพิมพดีด   ฯลฯ  เปนเงิน  40,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  เชน  ระบบประปาหมูบาน  เปนเงิน  
100,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   3)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน  วัสดุตาง ๆ  เปนเงิน  10,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.10  ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว     265,000     บาท   เพื่อจายเปน 
   1)  คารับรอง  เปนเงิน  45,000  บาท  แยกเปน 
         -คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เปนเงิน  20,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาอาหาร  คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรบัรอง  รวมท้ังคาบริการ  และ
คาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายท่ีเกี่ยวกับการรบัรอง  เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศ
งาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้ง
จายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
        -คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  
เปนเงิน  25,000  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร  คาเครื่องดื่มตาง ๆ  เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง  และคาบริการอื่น ๆ  ซึ่ง
จําเปนตองจายท่ีเกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
ท้ังนี้ใหรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น ๆ  และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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   2)  คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  เปนเงิน  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การจัดการฝกอบรม อปพร. ตําบลทะเลทรัพย  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3)  คาใชจายในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  การประกวด  การแขงขัน  เปนเงิน  100,000  
บาท  แยกเปน 
         - คาใชจายในการจัดงานประเพณีสงกรานต  เปนเงิน  60,000  บาท    
         - คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  เปนเงิน  40,000  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ  
   4)  คาใชจายในพิธีทางศาสนา  เปนเงิน  20,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.3.11  ประเภท  รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   ต้ังไว  
1,085,100       บาท   เพื่อจายเปน 
   1)  คาใชจายในการเลือกตั้ง   สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งท่ัวไป  หรือเลือกตั้ง
ซอมสมาชิกสภา อบต.  เปนเงิน  100,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะ
ผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.  เปนเงิน  150,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   3)  คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ  ท่ีมีความจําเปน
และความเหมาะสม   เปนเงิน  25,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   4)  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  สําหรับพิธีการ  วันสําคัญ 
ตาง ๆ  ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ  เปนเงิน  5,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
   5)  คาจัดเก็บ/บันทึกขอมูล จปฐ.  ของอาสาสมัคร   ตั้งไว   17,100    บาท    ตั้งจายจากเงิน
รายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   6)  เงินสงเคราะหผูดอยโอกาส   จํานวน  80  คน  จาก  8  หมูบาน  คนละ  300  บาท/เดือน    
จํานวน  12  เดือน  เปนเงิน   288,000   บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
                                            7)  คาเงินตอบแทนพิเศษ (Bonus)   ตั้งไว  500,000   บาท   เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปน
กรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
  คาวัสดุ    ตั้งไว      366,200     บาท 
  1.3.12  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว   50,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ  
เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.13  ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว   30,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใช
ตาง ๆ  เชน  ฟวส  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.14  ประเภท  คาวัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว   5,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใช
ตาง ๆ  เชน  ไมกวาด  เขง  ผงซักฟอก  สบู  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
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                            1.3.15 ประเภท  คาวัสดุกอสราง   ตั้งไว   50,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ  
เชน  ทินเนอร  แปรงทาสี   ทอน้ําและอุปกรณประปา  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
                            1.3.16 ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว   20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  
เครื่องใชตาง ๆ  เชน   ยางนอก   ยางใน   หัวเทียน   แบตเตอรี่  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
                             1.3.17 ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตั้งไว   100,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น  เชน  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
  1.3.18 ประเภท  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของตาง ๆ  
เชน  แผนปายหรือแผงปดประกาศ   กระดาษเขียนโปสเตอร   พูกันและสี   ฟลม   รูปที่ไดจากการลาง  อัด  ขยาย  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.3.19  ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน  แผนดิสก  โปรแกรมและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
  1.3.20 ประเภท  คาวัสดุการเกษตร   ตั้งไว   20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร   เชน  
ปุย   สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว   พันธุพืช  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
  1.3.21  ประเภท  คาวัสดุกีฬา   ตั้งไว   61,200   บาท   แยกเปน 

- อุปกรณกีฬาหมูบาน  จํานวน  8  หมู ๆ ละ  7,650  บาท  เปนเงิน  61,200  บาท  ตั้งจายจาก
เงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                            1.3.22 ประเภท  คาวัสดุอื่น ๆ   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีไมเขา
ลักษณะ  และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว   รวม   225,340   บาท   แยกเปน 
   1.4.1 ประเภท  คาไฟฟา   ตั้งไว   200,000   บาท   แยกเปน 

- คาไฟฟาสําหรับท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน   50,000   บาท   ตั้งจายจาก
เงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    

- คาไฟฟาสําหรับกิจการประปา  จํานวน   150,000   บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานการพาณิชย 

1.4.2 ประเภท  คาโทรศัพท   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการ 
บริหารสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.4.3 ประเภท  คาไปรษณีย   คาโทรเลข   คาธนาณัติ   คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ   ตั้งไว  
2,500   บาท   เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  ฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  1.4.4 ประเภท  คาใชบริการแบบเหมาจายตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบล  ระยะที่ 3  เปนเงิน  12,840  
บาท  เพื่อจายเปนคาใชบริการแบบเหมาจาย  คาเชาดาวเทียมตามโครงการอินเตอรเน็ตตําบล  ระยะที่ 3  เดือนละ  1,070  
บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.5 หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว   รวม    331,000    บาท   แยกเปน 
  1.5.1 อุดหนุนกิจการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และประเพณีทองถิ่น   ใหแกท่ีทําการปกครอง
อําเภอปะทิว   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดงานเทอดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพร
ฯ  และงานกาชาดจังหวัดชุมพร  ประจําป 2549   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
     1.5.2 อุดหนุนกิจการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และประเพณีทองถิ่น   ใหแกท่ีทําการปกครอง
อําเภอปะทิว   ตั้งไว   5,000   บาท   เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการแขงขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ชิงถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจําป 2549   ตั้งจายจากเงิน
รายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.5.3 อุดหนุนกิจการสรางความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ใหแก
องคการบริหารสวนตําบลบางสน   ตั้งไว   40,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดทําศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่วาการอําเภอปะทิว    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.5.4 อุดหนุนกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอปะทิว   ตั้งไว   
20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  1.5.5 อุดหนุนกิจการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และประเพณีทองถิ่น ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอ
ปะทิว  ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดงานเปดโลกทะเลจังหวัดชุมพร   ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
  1.5.6 อุดหนุนกิจการมวลชนดานกีฬาและนันทนาการ  ใหแกท่ีทําการปกครองอําเภอปะทิว  ตั้งไว  
30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการจัดงานวันเด็กอําเภอปะทิว  ประจําป 2550  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ   
  1.5.7 อุดหนุนกิจการงานบริการสงเสริมอนามัย  ใหแกสถานีอนามัยตําบลทะเลทรัพย   ตั้งไว  55,000  
บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการตรวจเลือดเกษตรกรเพื่อหาสารเคมี  โครงการตําบลทะเลทรัพยปลอด
ลูกน้ํายุงลาย   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
                             1.5.8 อุดหนุนกิจการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
ใหแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   ตั้งไว   30,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายการอนุรักษพันธุกรรมพืช   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                             1.5.9 อุดหนุนกิจการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน   ใหแกสถานีตํารวจภูธรอําเภอปะทิว   
ตั้งไว   20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาโครงการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน เขตตําบลทะเลทรัพย ตามยุทธศาสตร/
มาตรการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน 
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                             1.5.10 อุดหนุนกิจการการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และประเพณีทองถิ่น  ใหแก กลุมวงดนตรี  
หมูท่ี  3  ตั้งไว  30,000  บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ  เครื่องดนตรี  จํานวน   1  ชุด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                             1.5.11 อุดหนุนกิจการการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และประเพณีทองถิ่น  ใหแก กลุมวงดนตรี  
หมูท่ี  7  ตั้งไว  46,000  บาทเพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ  เครื่องดนตรี  จํานวน   1  ชุด  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                             1.5.12 อุดหนุนกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ใหแกสํานักงานปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยจังหวัดชุมพร   ตั้งไว  20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาดําเนินกิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตจังหวัดชุมพร   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                             1.5.13 อุดหนุนกิจการอนุรักษวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  และประเพณีทองถิ่น  ใหแกชมรมผูสูงอายุ  ตําบล
ทะเลทรัพย   ตั้งไว  20,000   บาท  เพื่อจายเปนคากิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห 
 1.6 หมวดรายจายอื่น   ตั้งไว   รวม    400,000    บาท   แยกเปน 
                              1.6.1 ประเภทกองทุนสงเสริมอาชีพกลุมเกษตรกร   ตั้งไว     400,000    บาท  เพื่อจายเปนเงินกูยืม
ใหแกกลุมอาชีพของกลุมเกษตรกร    ในพื้นที่ตําบลทะเลทรัพยสําหรับเปนทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ําในการ
ประกอบกิจการของกลุม    ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  
2. รายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไว   รวม   1,232,265   บาท 
 หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว   1,232,265    บาท   แยกเปน 
 คาครุภัณฑ   ตั้งไว    297,200   บาท 
                2.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน     ตั้งไว     9,000  บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดรับแขก  มีรายละเอียดดังนี้ 
                              2.1.1  ชุดรับแขกแบบเขามุม  พรอมโตะกลาง    จํานวน   1   ชุด  ๆ ละ    5,000   บาท 
                              2.1.2  ชุดรับแขกแบบตัวเดี่ยว     จํานวน    1   ตัว ๆ ละ    4,000    บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                2.2 ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร    ตั้งไว   35,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายวีดีโอ     
จํานวน   1   ตัว   มีรายละเอียดดังนี้ 
                              - CCD ขนาด 1/3 ความละเอียดไมต่ํากวา  3 ลานพิกเซล พรอมเทคโนโลยี  Mcga  Pixel  Engine  
                              - ถายภาพนิ่ง  3  ลานพิกเซล  ลงแผน  Memory  Stick  Duo 
                              - เลนส  CZ  Vario – Sonnar   T 
                              -  ไฟแฟลชและไมคบันทึกเสียงรอบทิศแบบ  Built – ln  ในตัว 
                              - สรางระบบเสียงเซอรราวด  5.1  ชองเสียง ดวยเทคโนโลยี Dolby  Digital  5.1  Creator 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                2.3  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  98,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ  Pocket  Pc  จํานวน  4  เครื่อง 
ๆ ละ  24,500   บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
                               - มีระบบปฏิบัติการ  Windows  Mobile  2003  For  Pocket  PC  หรือสูงกวา 
                              - มีหนวยความจําหลักไมต่ํากวา  64  MB  และ  Flash  ROM  ไมต่ํากวา  32  MB 
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                              - จอภาพสีระบบ  TFTLCD 

                              - มีความละเอียดของจอภาพไมต่ํากวา  240 × 320  Pixels 
                              - มีหนวยประมวลผลความเร็วไมต่ํากวา  300  Mhz 
                              - มีระบบการเชื่อมตอ  ชนิด  USB 
                              - มีโปรแกรมสําหรับการแสดงผลภาษาไทยและใชแปนพิมพภาษาไทยได 
                              - สนับสนุนการใชงาน  SD  card 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                2.4  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร    ตั้งไว    150,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร     
จํานวน  3   เครื่อง ๆ ละ     50,000     บาท    มีรายละเอียดดังนี้ 
                              - CPV  Pentium   4  (3.06)   

                              - Moniter  17 ″  LCD 
                              - Mainboard  intel  800  MH  2 
                              - Keyboard  110  key 
                              - Printer  Leserjet    
                              - เครื่องสํารองไฟฟา  UPS  500  VA    
                              - ผาคลุมคอมพิวเตอร  จํานวน  1  ชุด 
                              - โตะวางคอมพิวเตอร  พรอมเกาอี้  จํานวน  1  ชุด 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                2.5  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว   ตั้งไว    5,200   บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น    
 จํานวน   1   เครื่อง   มีรายละเอียดดังนี้ 
                               - แบบใชขวด บรรจุน้ําไดไมต่ํากวา   18   ลิตร   หรือ  5   แกลลอน  
                               - มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
                               - ใชไฟฟา   220  โวลท 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
               คาที่ดินและสิ่งกอสราง   ต้ังไว     935,065   บาท 
                2.6   ประเภทศูนยวิทยุสื่อสาร      ตั้งไว    200,000      บาท   เพื่อจายเปนคากอสรางศูนยวิทยุสื่อสารประจํา
ตําบล    บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย  ประกอบดวยรายการ  ดังนี้ 
                               1.  เสาทาวเออร   สูงไมต่ํากวา   30   เมตร 
                               2.  เครื่องรับ – สงวิทยุ  เครือขาย    VR  พรอมใช    จํานวน  1   ชุด 
                               3.  เครื่องรับ – สงวิทยุ   เครือขาย   245    พรอมใช   จํานวน   1   ชุด 
                               4.  เครื่องวิทยุสื่อสาร  ชนิดพกพา       จํานวน   5  เครื่อง 
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
             2.7  ประเภทอาคาร   ตั้งไว   235,065     บาท 
                              2.7.1  โครงการจัดทําปายบอกแนวเขตตําบลทะเลทรัพย ตั้งไว   199,500   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดทํา
ปายบอกแนวเขตตําบลทะเลทรัพย(แบบหินแกรนิตพรอมแกะอักษรลงรักปดทอง )  , เสาปายพรอมติดตั้งบอกแนวเขต 
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(แบบคอนกรีต)   ขนาดกวาง  0.80  เมตร ยาว  2.00  เมตร  จํานวน    2   ปาย ๆ ละ 99,750   บาท   ตามแบบแปลนอบต.
ทะเลทรัพย   ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
                               2.7.2 โครงการจัดทําปายเฉลิมพระเกียรติบริเวณหนาทางเขาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทะเล

ทรัพย   ตั้งไว    35,565    บาท      เพื่อจายเปนคาจัดทําปายเฉลิมพระเกียรติ (แบบโครงเหล็ก) , เสาปายเหล็ก ขนาด ∅  

2 ″ พรอมฐานคอนกรีต  ขนาดกวาง  0.80  เมตร   ยาว  2.40  เมตร   พรอมติดตั้ง     จํานวน   1  ปาย   ตามแบบแปลน
อบต. ทะเลทรัพย  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป                     
                 2.8 ประเภทประปา   ตั้งไว     500,000    บาท  
              2.8.1โครงการขยายเขตทอสงน้ําประปาหมูบาน บานเขาวง หมูท่ี 4   ตั้งไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาขยายเขตทอสงน้ําประปาโดยเดินทอน้ําดิบ 0 2 1/2”  ช้ัน 8.5 ระยะทาง 780 เมตร เดินทอน้ําดี 0 3”  ช้ัน 8.5 ระยะทาง 
1,536 เมตร เดินทอน้ําดี 0 2”  ช้ัน 8.5 ระยะทาง 2,700 เมตร ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. 
ทะเลทรัพย   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย       
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สวนการคลัง 

 

ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น       733,720       บาท   แยกเปน 
 

1. รายจายประจํา   ตั้งไว   รวม    733,720     บาท 
 1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม   543,720   บาท   แยกเปน 
  เงินเดือน     ตั้งไว   427,200   บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว   393,840  บาท   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
  1.1.2  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว   33,360   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล  เปนเงิน 33,360  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  คาจางประจํา     ตั้งไว   116,520   บาท 
  1.1.3  ประเภท  คาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว   104,520   บาท   เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแก
ลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.1.4  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว   12,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแก
ลูกจางประจํา  เปนเงิน  12,000  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
 1.2 หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ   ตั้งไว   รวม   185,000   บาท   แยกเปน 
  คาตอบแทน     ตั้งไว    90,000   บาท   
  1.2.1 ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  พนักงานสวนตําบลและลูกจาง   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.2.2 ประเภท  เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว   30,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.2.3 ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว   50,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
                                    คาใชสอย       ตั้งไว    60,000    บาท 
  1.2.4 ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว   25,000   บาท   เพื่อจายเปน 
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   1)  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  เอกสารตางๆ    
   2)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ 
   3)  คารับวารสารของ อบต.    
   4)  คาโฆษณาและเผยแพร    
   5)  คาจางเหมาบริการ  เชน   คาจางเหมาแรงงานทําของ   คาลางฟลมตาง ๆ    
  1.2.5 ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว   15,000   บาท   เพื่อจายเปน 
   1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพิวเตอร   เครื่องพิมพดีด   ฯลฯ  
   2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน  วัสดุตาง ๆ     ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  1.2.6 ประเภท  รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   ตั้งไว   
20,000   บาท   เพื่อจายเปน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงิน
รายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
  คาวัสดุ       ตั้งไว     35,000    บาท  
  1.2.7 ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว   25,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ  
เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
  1.2.8 ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  
เชน  แผนดิสก   โปรแกรมและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 1.3 หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว   รวม   5,000   บาท       
  1.3.1 ประเภท  คาไปรษณีย   คาโทรเลข   คาธนาณัติ   คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ   ตั้งไว   
5,000   บาท   เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
 
  
   

************************************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2550   

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สวนโยธา 

 
ต้ังงบประมาณรายจายทั้งสิ้น    4,161,855      บาท   แยกเปน 
 
1.  รายจายประจํา   ตั้งไว   รวม    521,880     บาท 
 1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  รวม   350,880   บาท   แยกเปน 
  เงินเดือน      ตั้งไว   350,880    บาท 
  1.1.1  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว   323,880   บาท   เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  1.1.2  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว   27,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวใหแก
พนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
 1.2  หมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ   ตั้งไว   รวม   170,000    บาท   แยกเปน 
  คาตอบแทน    ตั้งไว     70,000     บาท 
  1.2.1  ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก  พนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน   
  1.2.2   ประเภท  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   ตั้งไว   30,000   บาท   เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2.3   ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.   ตั้งไว   30,000   บาท  เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนใหแกขาราชการจากหนวยงานอื่น  ผูแทนชุมชนหรือประชาคม  ท่ีไดรับการแตงตั้งรวมเปน
กรรมการตรวจการจาง   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  คาใชสอย        ตั้งไว      45,000     บาท 
  1.2.4  ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว   15,000   บาท   เพื่อจายเปน 
   1)  คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  เอกสารตางๆ      
   2)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  เชน  คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรมสัมมนา  
                                           3)  คารับวารสารของ  อบต. 
                                           4)  คาโฆษณา และเผยแพร 
                                           5)  คาจางเหมาบริการ   เชน  คาจางเหมาแรงงานทําของ  คาลางฟลมตางๆ  ตั้งจายจากเงิน
รายได   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 
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  1.2.5  ประเภท  รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปน 

1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน  รถจักรยานยนต   เปนเงิน  8,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
   2)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น  เชน  วัสดุตาง ๆ  เปนเงิน  2,000  บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2.6  ประเภท  รายจายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   ตั้งไว   
20,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับเปน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาท่ีพัก  และ
คาใชจายอื่น ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล     ตั้งจายจากเงินรายได   
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
  คาวัสดุ        ตั้งไว       55,000    บาท 
  1.2.7  ประเภท  คาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ  
เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2.8  ประเภท  คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใช
ตาง ๆ  เชน  ฟวส  สายไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  1.2.9  ประเภท  คาวัสดุกอสราง   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  เครื่องใชตาง ๆ  
เชน  ทินเนอร  แปรงทาสี  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  1.2.10  ประเภท  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของตาง ๆ  
เชน  แผนปายหรือแผงปดประกาศ   กระดาษเขียนโปสเตอร   พูกันและสี   ฟลม   รูปที่ไดจากการลาง  อัด  ขยาย  ฯลฯ   
ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
  1.2.11  ประเภท  คาวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว   5,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ  
เครื่องใชตาง ๆ  เชน   ยางนอก   ยางใน   หัวเทียน   แบตเตอรี่  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน 
  1.2.12  ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   ตั้งไว   10,000   บาท   เพื่อจายเปนคาซื้อน้ํามัน
เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น  เชน  น้ํามันเบนซิน  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 1.3  หมวดคาสาธารณูปโภค   ตั้งไว   รวม   1,000   บาท       
  1.3.1 ประเภท  คาไปรษณีย   คาโทรเลข   คาธนาณัติ   คาซื้อดวงตราไปรษณียากร  ฯลฯ   ตั้งไว   
1,000   บาท   เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน   ต้ังไว   รวม   3,639,975     บาท 
 หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว  3,639,975     บาท   แยกเปน 
                                คาครุภัณฑ    ตั้งไว    37,000    บาท 
               2.1  ประเภทสํานักงาน   ตั้งไว  37,000   บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  ขนาด   32,000  บีทียู  
จํานวน   1   เครื่อง    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                   คาที่ดินและสิ่งกอสราง   ตั้งไว   3,648,975   บาท 
               2.1  ประเภทอาคาร   ตั้งไว  148,975    บาท 
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                           2.1.1โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเปนสํานกังานสวนโยธา   ตั้งไว  148,975   บาท   เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงโรงจอดรถเปนสํานกังานสวนโยธา  ขนาดกวาง    3.00  เมตร   ยาว   9.00  เมตร   พรอมปูพื้นกระเบื้องเคลือบ   
จํานวน   27  ตารางเมตร   และ บุฝาเพดาน  จํานวน  27  ตารางเมตร  และทําหองน้ําจํานวน  2  หอง   ขนาดกวาง  1.50  
เมตร   ยาว   2.00  เมตร   พื้นปูกระเบื้องเคลือบ  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
                 2.2  ประเภทถนน    ตั้งไว   3,454,000   บาท   แยกเปน 
                            2.2.1โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนาเขาแมว  หมูท่ี 1  ตั้งไว  500,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5 เมตร  ยาว 195 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

ไหลทางลูกรังขางละ 0.50 เมตร รื้อทอ คสล. เกาและวางใหม ทอ คสล.∅ 0.80 เมตร จํานวน 8 ทอน เพิ่มทอ คสล.∅   
0.80 เมตร จํานวน  1 ทอน  พรอมยาแนวลูกทอ ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย  
ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                            2.2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนาเขาแมว หมูท่ี 2   ตั้งไว  500,000  บาท     
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรัง 
ขางละ 0.50 เมตร ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                             2.2.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายน้ําตกทุงยอ หมูท่ี 3 ตั้งไว  500,000  บาท     เพื่อ
จายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 188 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 

0.50 เมตร รือ้ทอ คสล. เกาและวางใหม ทอ คสล. ∅  1.00 เมตร จํานวน 10 ทอน วางทอ คสล. มอก.ช้ัน 3 ∅  1.00 
เมตร จํานวน 7 ทอน พรอมยาแนวลูกทอ ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                             2.2.4 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายชัยรัตนพัฒนา หมูท่ี 5 ตั้งไว  500,000  บาท  เพื่อจายเปน
คาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1,780 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงหินคลกุจํานวน 890 ลบ.ม. เกรดบด
อัดเซาะรองน้ําท้ังสองขาง   ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย  ตามแบบแปลน อบต. ทะเล-ทรัพย  ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                             2.2.5 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายซอย 9 หมูท่ี 6 ตั้งไว  261,900  บาท  เพื่อจายเปนคา
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก   ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา 0.10 เมตร  ลงหินคลุกจํานวน    440 ลบ.ม.   เกรด
บดอัดเซาะรองน้ําท้ังสองขาง ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย   ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย       ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                             2.2.6 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายราษฎรภักดี ซอย 1 หมูท่ี 6  ตั้งไว  142,900  บาท  เพื่อ
จายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.10 เมตร ลงหนิคลุกจํานวน 240 ลบ.ม. 
เกรดบดอัดเซาะรองน้ําท้ังสองขาง ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                             2.2.7 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายราษฎรภักดี ซอย 6 หมูท่ี 6 ตั้งไว  95,200  บาท  เพื่อจายเปน
คาซอมแซมถนนลูกรัง  ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 2,600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.075 เมตร ลงลกูรัง  จํานวน 683 ลบ.ม. 
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เกรดบดอัดเซาะรองน้ําท้ังสองขาง วางทอ คสล.∅   1.00 เมตร มอก.ช้ัน 3 จํานวน 8 ทอน วางทอคสล.∅   0.60 เมตร 
มอก.ช้ัน 3 จํานวน 7 ทอน พรอมยาแนวลูกทอ ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  
                             2.2.8 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายบอทรัพย หมูท่ี 7  ตั้งไว  249,900  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงลูกรงัจํานวน 1,950 ลบ.ม.  เกรดบดอัด

เซาะรองน้ําท้ังสองขาง  วางทอคสล.∅   1.00 เมตร มอก.ช้ัน 3 จํานวน 8 ทอน วางทอคสล.∅   0.60 เมตร มอก.ช้ัน 3 
จํานวน 7 ทอน พรอมยาแนวลกูทอ    ติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย  ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
                             2.2.9โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายไตรมิตร หมูท่ี 7  ตั้งไว  64,100  บาท  เพื่อจายเปนคาซอมแซม
ถนนลูกรัง ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงลูกรังจํานวน 455 ลบ.ม.  เกรดบดอัดเซาะรอง

น้ําท้ังสองขาง  วางทอคสล.∅   0.80 เมตร มอก.ช้ัน 3 จํานวน 8 ทอน พรอมยาแนวลูกทอ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
                             2.2.10 โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายมหาราช หมูท่ี 7  ตั้งไว  140,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
ซอมแซมถนนลูกรัง ขนาดกวาง 3.5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ลงลูกรงัจาํนวน 1,050 ลบ.ม.  เกรดบด

อัดเซาะรองน้ําท้ังสองขาง  วางทอคสล.∅   0.80 เมตร มอก.ช้ัน 3 จํานวน 7 ทอน วางทอคสล.∅   0.60 เมตร มอก.ช้ัน 
3 จํานวน 7 ทอน พรอมยาแนวลูกทอ    ติดตั้งปายโครงการจาํนวน 1 ปาย  ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
                             2.2.11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหนองเงิน   หมูท่ี 8    ตั้งไว  500,000  บาท  เพื่อ
จายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังขางละ 
0.50 เมตร ติดตัง้ปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. ทะเลทรัพย  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 

องคการบริหารสวนตําบลทะเลทรัพย 
อําเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

 

รายจายงบกลาง 
 

รายจายงบกลาง   ต้ังไว   รวม   755,100   บาท   แยกเปน 
 
1.  ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน   ต้ังไว  รวม   355,100   บาท   
 1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว   60,000   บาท     
 1.2  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.บ.ท.)   ตั้งไว   97,100   บาท    โดยคํานวณ
จากรอยละ  1  ของรายได  ไมรวมเงินอุดหนุนเงินกู  เงินสะสม  เงินกู  เงินผูอุทิศให 
               1.3  เงินทุนการศึกษา  ตั้งไว   198,000    บาท   เพื่อจายใหแก  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี  (เปนเงิน
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี )      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
2.  ประเภท  เงินสํารองจาย   ต้ังไว   400,000   บาท    
 2.1  เงินสํารองจาย   ตั้งไว   400,000   บาท     เพื่อจายเปนกรณีฉุกเฉิน  จําเปน  และกรณีไมสามารถคาดการณ
ลวงหนาได   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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