


องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

เขต/อําเภอ ยะหา    จังหวัดยะลา
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-  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ตาชี
  เขต/อําเภอ ยะหา  จังหวัดยะลา  95120

พืนที 32.10 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 1,416 คน

ชาย 734 คน

หญิง 682 คน

ข้อมูล ณ วันที 3 ตุลาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาชีอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาชีจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 28,053,832.59 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 11,783,928.62 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,499,984.99 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 24 โครงการ รวม 389,195.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

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

(1) รายรับจริง จํานวน 17,619,347.32 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 108,771.89 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 559,919.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 90,481.66 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 60,997.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 1,500.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 8,960,819.77 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 7,836,858.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 9,446,310.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 12,241,056.84 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 3,210,940.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,339,710.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,819,067.68 บาท

งบลงทุน จํานวน 331,170.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 540,169.16 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 9,446,310.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,378,560.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 129,698.79 135,000.00 150,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 322,514.53 197,000.00 341,850.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 161,837.83 150,000.00 160,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 103,896.00 90,000.00 105,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 717,947.15 572,000.00 756,850.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 12,971,053.87 12,618,600.00 13,204,300.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,971,053.87 12,618,600.00 13,204,300.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 8,128,193.00 8,609,400.00 10,297,850.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 8,128,193.00 8,609,400.00 10,297,850.00

รวม 21,817,194.02 21,800,000.00 24,259,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,668,919.00 4,080,773.00 5,276,334.00

งบบุคลากร 6,740,610.00 7,698,300.00 8,830,120.00

งบดําเนินงาน 4,682,945.77 7,168,827.00 7,132,046.00

งบลงทุน 2,576,290.00 2,324,600.00 2,640,500.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,368,111.88 507,500.00 360,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,056,876.65 21,800,000.00 24,259,000.00

รวม 19,056,876.65 21,800,000.00 24,259,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,693,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 552,340

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,208,786

แผนงานสาธารณสุข 559,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 972,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,090,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,146,400

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,276,334

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 24,259,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,224,480 1,582,500 5,806,980

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,634,280 0 1,634,280

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,590,200 1,582,500 4,172,700

งบดําเนินงาน 2,928,000 636,800 3,564,800

    ค่าตอบแทน 266,000 179,800 445,800

    ค่าใช้สอย 2,038,000 420,000 2,458,000

    ค่าวัสดุ 229,000 37,000 266,000

    ค่าสาธารณูปโภค 395,000 0 395,000

งบลงทุน 230,000 71,500 301,500

    ค่าครุภัณฑ์ 230,000 71,500 301,500

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

                                             รวม 7,402,480 2,290,800 9,693,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 347,340 0 347,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 347,340 0 347,340

งบดําเนินงาน 20,000 185,000 205,000

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 0 185,000 185,000

                                             รวม 367,340 185,000 552,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 958,640 0 958,640

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 958,640 0 958,640

งบดําเนินงาน 483,000 396,846 879,846

    ค่าตอบแทน 75,000 0 75,000

    ค่าใช้สอย 320,000 178,400 498,400

    ค่าวัสดุ 63,000 218,446 281,446

    ค่าสาธารณูปโภค 25,000 0 25,000

งบลงทุน 4,300 6,000 10,300

    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 6,000 10,300

งบเงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

    เงินอุดหนุน 0 360,000 360,000

                                             รวม 1,445,940 762,846 2,208,786

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 347,340 0 347,340

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 347,340 0 347,340

งบดําเนินงาน 20,000 192,200 212,200

    ค่าตอบแทน 20,000 0 20,000

    ค่าใช้สอย 0 177,200 177,200

    ค่าวัสดุ 0 15,000 15,000

                                             รวม 367,340 192,200 559,540



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 564,000 0 564,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 564,000 0 564,000

งบดําเนินงาน 120,000 260,000 380,000

    ค่าตอบแทน 50,000 0 50,000

    ค่าใช้สอย 70,000 250,000 320,000

    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

งบลงทุน 6,000 22,000 28,000

    ค่าครุภัณฑ์ 6,000 0 6,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 22,000 22,000

                                             รวม 690,000 282,000 972,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 805,820 0 0 0 805,820

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 805,820 0 0 0 805,820

งบดําเนินงาน 863,000 50,000 0 217,200 1,130,200

    ค่าตอบแทน 67,000 0 0 0 67,000

    ค่าใช้สอย 496,000 0 0 117,200 613,200

    ค่าวัสดุ 300,000 50,000 0 100,000 450,000

งบลงทุน 55,300 0 99,000 0 154,300

    ค่าครุภัณฑ์ 55,300 0 99,000 0 154,300

                                             รวม 1,724,120 50,000 99,000 217,200 2,090,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 310,000 310,000

    ค่าใช้สอย 310,000 310,000

                                             รวม 310,000 310,000



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 160,000 180,000 50,000 390,000

    ค่าใช้สอย 160,000 180,000 50,000 390,000

                                             รวม 160,000 180,000 50,000 390,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 2,146,400 2,146,400

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 2,146,400 2,146,400

                                             รวม 2,146,400 2,146,400

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000 60,000

    ค่าใช้สอย 20,000 30,000 50,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 30,000 30,000 60,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 5,276,334 5,276,334

    งบกลาง 5,276,334 5,276,334

                                             รวม 5,276,334 5,276,334



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,693,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 552,340

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 2,208,786

แผนงานสาธารณสุข 559,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 972,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,090,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 390,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,146,400

แผนงานการเกษตร 60,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 5,276,334

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 24,259,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 24,259,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
24,259,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชีมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายพสิษฐ์  ศรีสุข)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อนุมัติ

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

(นายชัยชนะ  กฤตยานาถ)

ตําแหน่ง นายอําเภอยะหา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอ ยะหา  จังหวัดยะลา

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 41,550.00 46,711.81 88,972.05 80,000.00 12.50 % 90,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 43,041.29 38,812.46 40,126.74 35,000.00 14.29 % 40,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 84,591.29 85,524.27 129,698.79 135,000.00 150,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 81.50 0.00 109.53 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 71,920.00 68,940.00 91,735.00 96,000.00 -5.21 % 91,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 40.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 50.00 310.00 180.00 100.00 100.00 % 200.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 695.00 345.00 355.00 500.00 -30.00 % 350.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 13,640.00 0.00 230,085.00 100,000.00 150.00 % 250,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 262.00 0.00 200.00 -50.00 % 100.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 50.00 50.00 50.00 100.00 0.00 % 100.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 86,436.50 69,947.00 322,514.53 197,000.00 341,850.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 134,220.96 86,121.54 161,837.83 150,000.00 6.67 % 160,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,220.96 86,121.54 161,837.83 150,000.00 160,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 98,934.00 103,444.00 103,896.00 90,000.00 16.67 % 105,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 98,934.00 103,444.00 103,896.00 90,000.00 105,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 56,568.32 414,032.46 507,976.04 300,000.00 73.33 % 520,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 10,178,500.52 10,337,177.69 10,585,450.67 10,550,000.00 1.42 % 10,700,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 670,653.66 656,057.68 640,917.53 665,000.00 0.00 % 665,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 6,951.61 20,952.93 7,416.89 15,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสุรา 354,967.97 343,547.09 347,259.67 350,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 611,497.68 738,972.64 836,854.96 700,000.00 81.43 % 1,270,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 16,793.55 0.00 2.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 12,815.97 9,357.04 13,614.52 10,000.00 50.00 % 15,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 14,604.10 11,751.94 14,472.44 13,500.00 18.52 % 16,000.00

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 15,010.35 5,000.00 220.00 % 16,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 16,303.00 3,046.00 1,846.00 10,000.00 -80.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 510.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 97.00 116.40 232.80 100.00 200.00 % 300.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,940,263.38 12,535,011.87 12,971,053.87 12,618,600.00 13,204,300.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 3,514,577.00 2,996,018.00 8,128,193.00 8,609,400.00 19.61 % 10,297,850.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 3,514,577.00 2,996,018.00 8,128,193.00 8,609,400.00 10,297,850.00

รวมทุกหมวด 15,859,023.13 15,876,066.68 21,817,194.02 21,800,000.00 24,259,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 24,259,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 150,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 341,850 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 91,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 200 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 350 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 160,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 105,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 105,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,204,300 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 520,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
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ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,700,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 665,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,270,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 15,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 16,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 16,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 300 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 10,297,850 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 10,297,850 บาท
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(1)  เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
                                    ตังไว้  2,999,843.20   บาท
(2)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรรียนการสอน
       ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)
                                    ตังไว้        40,800.00  บาท
(3)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
       สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
       ค่าเครืองแบบนักเรียน และะค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                    ตังไว้         27,120.00  บาท
(4)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศพด. 
                                    ตังไว้         45,988.80  บาท
(5)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.   
                                     ตังไว้       117,600.00 บาท
(6)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา
                                    ตัังไว้        172,458.00  บาท
(7)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กประถมศึกษา
                                     ตังไว้       360,000.00  บาท
(8)  เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
       ในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือสนับสนุนสือการเรียน
        การสอนเชองสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ
                                        ตังไว้       10,000.00  บาท
(9)  เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที
       ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ในพืนทีจังหวัด
       ชายแดนภาคใต้            ตังไว้      390,000.00  บาท
(10) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
        - เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และสวัสดิการ
          สําหรับข้าราชการครูแผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก
                                        ตังไว้       318,840.00  บาท
        -ค่าสวัสดิการสําหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัด
         ชายแดนภาคใต้         ตังไว้          60,000.00  บาท
(11) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนแก้ไขปัญหา
        และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เงินอุดหนุนสําหรับชดเชย
        รายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที 5 จังหวัด
        ชายแดนภาคใต้         ตังไว้         680,000.00  บาท
(12) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
        ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
        สงเคราะห์เบียความพิการ) ตังไว้    960,000.00  บาท
(13) เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้
        แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์
        เบียยังชีพผู้สูงอายุ)     ตังไว้        3,990,000.00  บาท
(14) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการ
        พระราชดําริด้านสาธารณสุข ตังไว้  100,000.00  บาท
(15) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
        ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
        ตามพระปณิธาร ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
        เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                        ตังไว้               7,200.00  บาท
(16) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
        จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาร ศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
        ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
                                        ตังไว้              18,000.00  บาท
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แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 289,240.00 495,840.00 495,840.00 495,840.00 0 % 495,840

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 22,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 0 % 38,400

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 22,400.00 38,400.00 38,400.00 38,400.00 0 % 38,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 41,280.00 82,560.00 82,560.00 82,560.00 0 % 82,560

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 571,130.00 979,080.00 979,080.00 979,080.00 0 % 979,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 946,450.00 1,634,280.00 1,634,280.00 1,634,280.00 1,634,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 975,457.06 1,248,004.00 1,520,820.00 1,566,620.00 13.63 % 1,780,080

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 17,150.00 54,160.00 260,060.00 262,560.00 14.26 % 300,000

เงินประจําตําแหน่ง 91,400.00 149,100.00 126,000.00 126,000.00 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 417,240.00 387,200.00 382,080.00 400,000.00 -22.72 % 309,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 59,000.00 60,000.00 144,780.00 135,600.00 -44.69 % 75,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,560,247.06 1,898,464.00 2,433,740.00 2,490,780.00 2,590,200

รวมงบบุคลากร 2,506,697.06 3,532,744.00 4,068,020.00 4,125,060.00 4,224,480

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา    จังหวัดยะลา
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 247,370.00 83,000.00 164,704.00 205,000.00 -14.63 % 175,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,460.00 0.00 0.00 100 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 57,600.00 38,000.00 32,500.00 0.00 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 43,755.00 36,490.00 54,200.00 69,400.00 -42.36 % 40,000

รวมค่าตอบแทน 348,725.00 162,950.00 251,404.00 274,400.00 266,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 789,395.70 749,614.00 765,111.00 900,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งคนงานทัวไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งคนสวน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานเก็บขยะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (ยาม) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 216,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งแม่บ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 30,610.00 26,390.00 40,950.00 40,000.00 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  11,440.00 291,307.10 0.00 0.00 0 % 0

2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการวันสําคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์   0.00 26,280.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการ อบต.เคลือนที 0.00 700.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ตําบลตาชี  0.00 33,594.00 0.00 0.00 0 % 0
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6. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. และผู้นําชุมชน 

0.00 211,760.00 0.00 0.00 0 % 0

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตําบลตาชี  

0.00 28,200.00 0.00 0.00 0 % 0

9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
ปรองดอง อบต.ตาชี   0.00 26,640.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ทัศนะศีกษาดูงาน 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร 293,530.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลือนที 5,003.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันฯ 10,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 28,040.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่าอยู่ 37,195.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 97,206.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ การ
ประกวดแข่งขัน 23,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 355,687.00 250,000.00 0 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ค่าใช้จ่ายระบบจัดเก็บเอกสาร e-office 0.00 0.00 74,900.00 0.00 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0.00 0.00 1,200.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการ อบต.เคลือนที 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง
ตามทีกฎหมายกําหนด 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส 0.00 0.00 5,095.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 
ตําบลตาชี 0.00 0.00 120,950.00 0.00 0 % 0
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โครงการปกป้องสถาบันสําคัญชองชาติ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการปรับปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
แบบไร้สาย ให้เป็นแบบระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบเชือมโยงระยะใกล้ 
(ระบบ LAN) พร้อมติดตัง

0.00 0.00 113,000.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. และผู้นําชุมชน

0.00 0.00 182,740.00 100,000.00 30 % 130,000

โครงการวันสําคัญของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 23,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
ปรองดอง อบต.ตาชี 0.00 0.00 29,280.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตําบลตาชี

0.00 0.00 8,500.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 14,375.39 56,461.71 85,050.48 160,000.00 0 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 1,341,195.09 1,451,946.81 1,805,463.48 1,940,000.00 2,038,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 51,000.00 65,868.00 54,195.00 45,000.00 11.11 % 50,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,974.20 6,420.00 18,551.85 11,000.00 81.82 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 9,920.00 9,060.00 19,000.00 -47.37 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 43,716.45 51,715.00 54,896.00 83,000.00 19.28 % 99,000

วัสดุการเกษตร 4,244.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,430.00 20,560.00 39,500.00 40,000.00 -25 % 30,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 2,210.00 0.00 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 127,364.65 154,483.00 178,412.85 213,000.00 229,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 128,651.93 260,464.42 257,507.99 350,000.00 -14.29 % 300,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,844.95 8,819.80 3,386.37 10,000.00 0 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 2,839.00 4,433.00 3,253.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 63,558.00 69,913.80 80,457.86 65,000.00 23.08 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 196,893.88 343,631.02 344,605.22 430,000.00 395,000

รวมงบดําเนินงาน 2,014,178.62 2,113,010.83 2,579,885.55 2,857,400.00 2,928,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0

1. จัดซือพัดลมตังพืนชนิด 3 ขา 0.00 7,500.00 0.00 0.00 0 % 0

2. จัดซือพัดลมไอนํา 0.00 47,980.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอี 19,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีแถวรอ 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 10,000.00 0.00 100 % 9,000

เก้าอีสํานักงานล้อเลือนมีพนักวางแขนขา
เหล็ก 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีห้องประชุม 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0 % 0

เครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 13,000

เครืองโทรสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 513,000.00 0.00 0 % 0

โซฟาสํานักงาน 0.00 0.00 40,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 42,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสาร.  0.00 0.00 31,400.00 0.00 0 % 0
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ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกแบบเตีย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกแบบสูง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

ตู้รับฟังความคิดเห็น 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

ตู้สาขาโทรศํพท์ 0.00 0.00 41,890.00 0.00 0 % 0

เต้นท์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 102,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี 0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะพับหน้าสีเหลียมผืนผ้า 15,120.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โต๊ะสํานักงาน 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะห้องประชุม 0.00 0.00 62,800.00 0.00 0 % 0

โต๊ะอเนกประสงค์ 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

แท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

พัดลมตังสไลด์ 0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0

พัดลมติดผนัง 0.00 0.00 14,400.00 0.00 0 % 0

ม่านปรับแสง 0.00 0.00 239,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเสียงห้องประชุมสภา 0.00 0.00 93,500.00 0.00 0 % 0

ชุดเครืองเสียงสนาม 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 20,790.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0 % 0

จอรับภาพ 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โทรทัศน์แอล อี. ดี (LED TV)  0.00 0.00 28,000.00 0.00 0 % 0

ป้ายโครงเหล็ก 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เค้าเตอร์ 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เย็น 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0 % 0

เตาแก๊ส  5,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ถังแช่นําแข็งพลาสติก 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ถังต้มนําไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 14,000

ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า 9,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1                             
    (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 

0.00 46,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2. จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0

3. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 7,400.00 0.00 0.00 0 % 0

4. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0

5. จัดซือเครืองสํารองไฟขนาด 800 VA 0.00 6,200.00 0.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 0.00 0.00 0.00 42,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 9,900.00 0.00 0 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0 % 0

จอภาพ 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 29,155.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 408,425.00 161,170.00 1,394,790.00 45,000.00 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต
.ตาชี 0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0

รวมงบลงทุน 408,425.00 161,170.00 1,394,790.00 545,000.00 230,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 20,000.00 19,000.00 20,000.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 20,000.00 19,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 20,000.00 19,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 4,949,300.68 5,825,924.83 8,062,695.55 7,547,460.00 7,402,480

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 298,130.00 659,530.00 921,180.00 1,294,380.00 7.43 % 1,390,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,310.00 19,290.00 119,280.00 150,000.00 0 % 150,000

เงินประจําตําแหน่ง 24,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 331,940.00 720,820.00 1,082,460.00 1,486,380.00 1,582,500

รวมงบบุคลากร 331,940.00 720,820.00 1,082,460.00 1,486,380.00 1,582,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 38,000.00 80,090.00 87,000.00 37.93 % 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 1,680.00 0.00 8,000.00 -37.5 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 49,400.00 60,500.00 25,000.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 22,000.00 38,800.00 14,800.00 54,800.00 0 % 54,800

รวมค่าตอบแทน 71,400.00 138,980.00 119,890.00 149,800.00 179,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 107,300.00 145,000.00 146,800.00 150,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งบริการดูแล
บํารุงระบบประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจและจดมาตรนํา
ประปา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0.00 69,620.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที  0.00 4,400.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,380.00 0.00 48,535.36 90,000.00 -44.44 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในโครงการออกบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 300 % 200,000

โครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์
ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงานของ อปท. 
ด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการรับชําระภาษีเคลือนที เพือจัด
เก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิน อบต
.ตาชี

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซือ
จัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบที
กําหนด อบต.ตาชี

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 3,290.00 3,300.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 124,670.00 222,320.00 195,335.36 360,000.00 420,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,089.05 19,047.05 11,460.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,300.00 7,190.00 5,000.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 26,389.05 26,237.05 16,460.00 47,000.00 37,000

รวมงบดําเนินงาน 222,459.05 387,537.05 331,685.36 556,800.00 636,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีทํางานแบบล้อเลือน 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีแบบแถวรอ 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 27,600.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน 0.00 0.00 33,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 18,000

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 6,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0 % 0

คอมพิวเตอร์ แบบ 1 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว) 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 0 % 4,300

เครืองสแกนเนอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,200

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 2,800.00 5,600.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์อืน

มาตรวัดนํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 6,000.00 3,700.00 122,700.00 61,900.00 71,500

รวมงบลงทุน 6,000.00 3,700.00 122,700.00 61,900.00 71,500

รวมงานบริหารงานคลัง 560,399.05 1,112,057.05 1,536,845.36 2,105,080.00 2,290,800

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 5,509,699.73 6,937,981.88 9,599,540.91 9,652,540.00 9,693,280

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 317,340

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 347,340

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 347,340
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ราษฎรพิทักษ์ตําบลตาชี    0.00 129,820.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้กฏหมายขับขี
ปลอดภัย 0.00 0.00 5,920.00 0.00 0 % 0

ประเภทรายจ่ายเพือสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มราษฎรพิทักษ์ตําบลตาชี  129,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 129,750.00 129,820.00 5,920.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 129,750.00 129,820.00 5,920.00 0.00 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 129,750.00 129,820.00 5,920.00 0.00 367,340

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล  0.00 27,400.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของ
ศูนย์ อปพร. อบต.ตาชี  0.00 48,965.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0 % 35,000

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 1,800.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 0.00 0.00 36,131.20 70,000.00 0 % 70,000

โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายขับขี
ปลอดภัยเสริมสร้างวินัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการสังใช้ สมาชิก อปพร. ตรวจตรา
ดูแล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

ประเภทรายจ่ายเพือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 15,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 15,200.00 76,365.00 37,931.20 205,000.00 185,000

รวมงบดําเนินงาน 15,200.00 76,365.00 37,931.20 205,000.00 185,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,200.00 76,365.00 37,931.20 205,000.00 185,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 144,950.00 206,185.00 43,851.20 205,000.00 552,340

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 276,400.00 286,620.00 305,000.00 69.51 % 517,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 100 % 60,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 296,640

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 85,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 276,400.00 316,620.00 335,000.00 958,640

รวมงบบุคลากร 0.00 276,400.00 316,620.00 335,000.00 958,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 25,000.00 24,480.00 26,000.00 176.92 % 72,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  11:23:57 หน้า : 13/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 840.00 0.00 3,000.00 0 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 25,840.00 24,480.00 29,000.00 75,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 3,850.00 63,800.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 96,000

ค่าจ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนอก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 20,990.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 19,563.00 0.00 0.00 0 % 0

4. โครงการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน    0.00 4,860.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็ก
ปฐมวัย ศพด.บ้านนอก 0.00 5,685.00 0.00 0.00 0 % 0

6. โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก 0.00 24,970.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  34,471.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 7,520.00 40,000.00 -25 % 30,000

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการท่องโลกกว้างของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้
ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0 % 0

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.บ้าน
นอก 0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 0.00 7,900.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การ
เรียนรู้เด็ก/เยาวชน 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็ก
ปฐมวัย ศพด.บ้านนอก 0.00 0.00 4,243.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการเสริมกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างจิตสํานึกรักสามสถาบันหลัก 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง 0.00 0.00 21,850.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 350.00 1,550.00 100,000.00 -70 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 34,471.00 80,268.00 111,263.00 385,000.00 320,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 9,542.00 10,000.00 -50 % 5,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 5,000.00 8,000.00 0 % 8,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 14,542.00 98,000.00 63,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 6,029.10 7,000.00 42.86 % 10,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 6,029.10 22,000.00 25,000

รวมงบดําเนินงาน 34,471.00 106,108.00 156,314.10 534,000.00 483,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซือพัดลมติดผนัง 0.00 8,628.00 0.00 0.00 0 % 0

เก้าอีทํางานแบบล้อเลือน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลือน 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0 % 0

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. จัดซือเครืองกรองนํา 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 18,528.00 26,800.00 0.00 4,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนอก หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

1. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก 0.00 44,500.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 44,500.00 0.00 220,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 63,028.00 26,800.00 220,000.00 4,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 34,471.00 445,536.00 499,734.10 1,089,000.00 1,445,940

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 275,700.00 285,960.00 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 102,480.00 95,000.00 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 378,180.00 380,960.00 0

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 378,180.00 380,960.00 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 20,000.00 24,000.00 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 20,000.00 26,000.00 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

ค่าอาหารกลางวัน  107,100.00 179,000.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดซือจัดหาสือการเรียนการ
สอนสือสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0
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โครงการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 22,780.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 232,200.00 257,400.00 -30.69 % 178,400

รวมค่าใช้สอย 107,100.00 179,000.00 254,980.00 282,400.00 178,400

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 181,190.50 189,349.60 191,167.20 228,027.00 -4.2 % 218,446

รวมค่าวัสดุ 181,190.50 189,349.60 191,167.20 228,027.00 218,446

รวมงบดําเนินงาน 288,290.50 368,349.60 466,147.20 536,427.00 396,846

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองตัดไฟ 0.00 0.00 0.00 9,190.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ตู้เก็บอาหาร  0.00 0.00 0.00 4,990.00 -100 % 0

โต๊ะอ่างล้างจาน 0.00 0.00 0.00 2,990.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 17,170.00 6,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 17,170.00 6,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 260,000.00 264,000.00 333,580.00 320,000.00 -100 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านตาชี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000

รวมเงินอุดหนุน 260,000.00 264,000.00 333,580.00 320,000.00 360,000

รวมงบเงินอุดหนุน 260,000.00 264,000.00 333,580.00 320,000.00 360,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 548,290.50 632,349.60 1,177,907.20 1,254,557.00 762,846

รวมแผนงานการศึกษา 582,761.50 1,077,885.60 1,677,641.30 2,343,557.00 2,208,786

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 317,340

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0.00 347,340

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 347,340

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 367,340

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,200

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ตําบลตาชี  0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
เยาวชนตังครรภ์ไม่พร้อม  0.00 12,800.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 0.00 12,100.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 18,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ตําบลตาชี 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการชุมชนปลอดบุหรี 0.00 0.00 10,000.00 0.00 100 % 10,000

โครงการตรวจสุภาพเคลือนที สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขเด็กและ
เยาวชนตังครรภ์ไม่พร้อม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 0.00 0.00 10,000.00 15,000.00 -100 % 0
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 0.00 19,850.00 20,000.00 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขภาพกับ อสม. ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 18,500.00 39,900.00 59,850.00 55,000.00 177,200

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 14,850.00 15,000.00 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 14,850.00 15,000.00 15,000

รวมงบดําเนินงาน 18,500.00 39,900.00 74,700.00 70,000.00 192,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 37,500.00 37,500.00 137,500.00 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 37,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 37,500.00 37,500.00 37,500.00 137,500.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 37,500.00 37,500.00 37,500.00 137,500.00 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 56,000.00 77,400.00 112,200.00 207,500.00 192,200

รวมแผนงานสาธารณสุข 56,000.00 77,400.00 112,200.00 207,500.00 559,540

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 250,721.00 273,910.00 292,960.00 12.64 % 330,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 3,720.00 33,720.00 40,420.00 3.91 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 134,680.00 132,240.00 137,640.00 8.98 % 150,000
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 24,000.00 54,000.00 52,260.00 -19.63 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 413,121.00 493,870.00 523,280.00 564,000

รวมงบบุคลากร 0.00 413,121.00 493,870.00 523,280.00 564,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 16,500.00 35,011.00 38,000.00 18.42 % 45,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 2,100.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 18,600.00 35,011.00 43,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 4,280.00 20,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 24,100.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุ ตําบลตาชี    0.00 49,385.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 26,040.00 60,000.00 -16.67 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส  

40,280.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 40,280.00 73,485.00 30,320.00 80,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 40,280.00 92,085.00 65,331.00 123,000.00 120,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,300.00 6,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ตําบลตาชี

0.00 35,000.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 35,000.00 0.00 4,300.00 6,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 40,280.00 540,206.00 559,201.00 650,580.00 690,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  0.00 15,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 0.00 0.00 26,620.00 60,000.00 0 % 60,000

โครงการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่วัยผู้
สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 0.00 0.00 18,450.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 70,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  11:23:58 หน้า : 23/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทําช่วงปิด
เทอม 0.00 0.00 8,000.00 20,000.00 50 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนชราและคนพิการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 19,910.00 0.00 0 % 0

โครงการสังคมสงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง

0.00 0.00 0.00 15,000.00 33.33 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 95,838.00 100,000.00 -80 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 15,500.00 168,818.00 235,000.00 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -75 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 15,500.00 168,818.00 275,000.00 260,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที 2 
บ้านนอก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 22,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 15,500.00 168,818.00 275,000.00 282,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 40,280.00 555,706.00 728,019.00 925,580.00 972,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 161,699.33 300,100.00 320,340.00 409,450.84 67.74 % 686,820
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,220.00 46,560.00 39,120.00 70,000.00 10 % 77,000

เงินประจําตําแหน่ง 22,866.67 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 186,786.00 388,660.00 401,460.00 521,450.84 805,820

รวมงบบุคลากร 186,786.00 388,660.00 401,460.00 521,450.84 805,820

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 13,000.00 27,480.00 30,000.00 66.67 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 840.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 13,500.00 15,000.00 7,500.00 0.00 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,000.00 5,500.00 2,500.00 12,000.00 0 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 17,500.00 34,340.00 37,480.00 47,000.00 67,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 16,560.00 23,300.00 48,400.00 162,000.00 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งคนงานทัวไป 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 72,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  0.00 15,185.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4,520.00 0.00 15,570.00 40,000.00 -25 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,627.00 114,740.00 1,495.00 190,000.00 -21.05 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 23,707.00 153,225.00 65,465.00 392,000.00 496,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 4,400.00 5,312.00 4,479.00 10,000.00 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 48,531.00 113,265.00 43,792.00 130,000.00 -38.46 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,230.00 0.00 4,830.00 80,000.00 0 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,630.00 3,600.00 5,430.00 13,000.00 -23.08 % 10,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 68,791.00 122,177.00 58,531.00 403,000.00 300,000

รวมงบดําเนินงาน 109,998.00 309,742.00 161,476.00 842,000.00 863,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 9,200.00 0.00 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

โต๊ะสํานักงาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสกัดคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 19,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียรแบบมือถือ ขนาด 7 นิว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,300

ครุภัณฑ์สํารวจ

ไม้สตาฟฟ์ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล แบบที 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิว)

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0
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เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printre) 0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 34,727.01 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 34,727.01 39,000.00 42,300.00 55,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที 3 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังเครืองกรองนําประปาหมู่
บ้าน 194,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปา 281,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 775,000.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 775,000.00 34,727.01 39,000.00 42,300.00 55,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 162,454.90 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 162,454.90 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 162,454.90 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,234,238.90 733,129.01 601,936.00 1,405,750.84 1,724,120
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 170,000.00 -70.59 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 170,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 170,000.00 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. จัดซือรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตัง
กระเช้าไฟฟ้า 0.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 2,387.17 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 2,202,387.17 0.00 0.00 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย
วินัย-นายสุรินทร์ หมู่ที 2  ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลีย 
0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
125.00 ตร.ม. 

0.00 0.00 88,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อ
หลวงแสง-บ่อบาดาล หมู่ที 5 ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
340.00 ตร.ม.

0.00 0.00 237,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านออก-หลานํา หมู่ที 2 ขนาดกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 166.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
415.00 ตร.ม.

0.00 0.00 289,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 229,000.00 0.00 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายลําพะยา 319,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายสะพานปูน-เหมืองล่าง 277,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการติดตังไฟส่องสว่าง บ้านตา
ชี-หาดทราย 672,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการบุกเบิกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคุณอุบล-สวนทุ่งคง 443,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 1,712,700.00 0.00 843,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 1,712,700.00 2,202,387.17 843,000.00 0.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 6,952.23 208,169.16 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 990,079.65 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 997,031.88 208,169.16 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 997,031.88 208,169.16 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 1,712,700.00 2,202,387.17 1,840,031.88 378,169.16 50,000

งานสวนสาธารณะ

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือศาลาทีพักคอยสําหรับ
ประชาชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 99,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0.00 0.00 0.00 0.00 99,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร 0.00 49,988.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร 0.00 0.00 29,090.00 0.00 0 % 0

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยสิงปฏิกูลและ
นําเสีย 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000

โครงการนําหมักจุลินทรีย์จากวัสดุเปลือก
ผลไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 0.00 0.00 9,950.00 10,000.00 100 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 27,643.36 67,200.00 0 % 67,200

รวมค่าใช้สอย 0.00 49,988.00 66,683.36 107,200.00 117,200

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 46,150.00 49,391.00 59,863.00 100,000.00 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 46,150.00 49,391.00 59,863.00 100,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 46,150.00 99,379.00 126,546.36 207,200.00 217,200

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 46,150.00 99,379.00 126,546.36 207,200.00 217,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวย นําใส ไม่ทิงขยะลง
คลอง 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0

รวมงานบําบัดนําเสีย 0.00 0.00 14,700.00 0.00 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,993,088.90 3,034,895.18 2,583,214.24 1,991,120.00 2,090,320

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และชุมชน 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน 0.00 0.00 0.00 60,000.00 -50 % 30,000

โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 
บูรณาการแผนชุมชนเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี หรือแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  

0.00 9,975.00 1,676.00 0.00 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 19,340.00 19,420.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการดําเนินการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบครัว 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค.) 0.00 9,780.00 9,900.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมความรู้ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตําบลตาชี 0.00 80,000.00 15,200.00 40,000.00 -25 % 30,000

โครงการส่งเสริมความรู้เสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 0.00 9,500.00 6,070.00 10,000.00 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 20,000.00 40,000.00 -50 % 20,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ตําบลตาชี 0.00 20,960.00 24,635.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน 0.00 9,500.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี วันสตรีสากล 0.00 13,500.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 172,555.00 96,901.00 370,000.00 310,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 172,555.00 96,901.00 370,000.00 310,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องวงจรปิด CCTV 0.00 0.00 0.00 368,100.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 368,100.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 368,100.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 172,555.00 96,901.00 738,100.00 310,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการประชุมหรือ
สัมนากิจกรรมเวทีประชาคม/ชุมชน 9,297.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และกิจกรรมบําบัดฟืนฟู/ผู้ติดยาเสพติด

63,420.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การดําเนินการ
พัฒนาสตรีตําบลตาชี 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลตาชี 44,110.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 8,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 136,477.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 136,477.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 136,477.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 136,477.00 172,555.00 96,901.00 738,100.00 310,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 19,005.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  11:23:58 หน้า : 33/41



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับศิลป
วัฒนธรรม และของดีตําบลตาชี 26,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 45,105.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงบดําเนินงาน 45,105.00 0.00 0.00 0.00 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 45,105.00 0.00 0.00 0.00 0

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด    0.00 118,300.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬา
ข้าร่วมแข่งขันภายนอกตําบล    0.00 5,250.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการวันท้องถินไทย (คนท้องถิน
สัมพันธ์)    0.00 38,130.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 138,320.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการแข่งกีฬาตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 115,000.00 13.04 % 130,000

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 134,130.00 0.00 0 % 0

โครงการวันท้องถินไทย อบต.ตาชี (คน
ท้องถินสัมพันธ์) 0.00 0.00 0.00 2,830.00 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาข้า
ร่วมแข่งขันภายนอกตําบล 0.00 0.00 12,960.00 0.00 0 % 0

โครงการสนับสนุนจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในและนอกตําบล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วันท้องถินไทย อบต.ตาชี (คนท้องถิน
สัมพันธ์) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 138,320.00 161,680.00 147,090.00 147,830.00 160,000

รวมงบดําเนินงาน 138,320.00 161,680.00 147,090.00 147,830.00 160,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 138,320.00 161,680.00 147,090.00 147,830.00 160,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน ตําบลตาชี 0.00 0.00 35,775.00 0.00 0 % 0

1. โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน ตําบลตาชี 0.00 29,800.00 0.00 0.00 0 % 0

2. โครงการมหกรรมผลไม้และของดี
ตําบลตาชี 0.00 21,700.00 0.00 0.00 0 % 0

3. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน  0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0

5. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสาร์ท
เดือนสิบ  0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0

6. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอย
กระทง 0.00 72,675.00 0.00 0.00 0 % 0

7. โครงการสืบสานประเพณี รดนําดําหัว
ผู้สูงอายุ 0.00 30,700.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีท้อง
ถิน 50,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเรียนรู้
ธรรมะวันอาทิตย์ 14,250.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการงานประเพณีลอยกระทงตําบล
ตาชี 0.00 0.00 0.00 65,000.00 23.08 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000

โครงการมหกรรมผลไม้และของดี ตําบล
ตาชี 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -62.5 % 30,000

โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา 0.00 0.00 2,100.00 0.00 0 % 0

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของ
ดีตําบลตาชี 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสา
ร์ทเดือนสิบ 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000

โครงการส่งเสริมอัตลักษ์ชุมชน 0.00 0.00 14,500.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณี รดนําดําหัวผู้
สูงอายุ 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีรดนําดําหัวผู้สูง
อายุตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 15,000.00 40,000.00 -50 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 64,350.00 184,875.00 157,375.00 265,000.00 180,000

รวมงบดําเนินงาน 64,350.00 184,875.00 157,375.00 265,000.00 180,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 64,350.00 184,875.00 157,375.00 265,000.00 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  โครงการส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0 % 0

โครงการปลูกป่าทดแทนและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

โครงการส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่อง
เทียวชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 7,000.00 20,000.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 7,000.00 20,000.00 50,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 7,000.00 20,000.00 50,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 247,775.00 346,555.00 311,465.00 432,830.00 390,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 83,400

โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายป่าไผ่
งาม (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 167,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
สายบ้านนายณัฐสิทธิ-บ้านนางสุพร หมู่ที 
3 บ้านออก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 260,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายโคกขีทรายตก (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที 1

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 253,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายเหมืองล่าง-สะพานปูน 
หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 147,000

โครงการก่อสร้างท่อระบายนํา หมู่ 1 สาย
หินดานลับพร้า 
(สวนเต้าหู้) 0.00 0.00 0.00 272,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อ
พักนําสนามกีฬา 
อบต.ตาชี หมู่ที 2

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 473,000

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าหลา-หมู่ที 3
 หมู่ที 2 บ้านนอก

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 822,000

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 1 บ้านแค่ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 2 บ้านนอก 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 3 บ้านออก 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 4 บ้านไร่ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 5 บ้านเหมือง
ล่าง 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขุดลอกคูระบายนําพร้อมก่อ
สร้างท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
ที 2

0.00 0.00 0.00 97,000.00 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายควน
ฟ้า หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 328,000.00 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 219,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการปรับปรุงรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปิดฝารางระบายนํา
สายบ้านแซะ-หมู่ที 2 หม่◌ูที 4 บ้านไร่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 150,000.00 1,083,000.00 2,146,400

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 150,000.00 1,083,000.00 2,146,400

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 150,000.00 1,083,000.00 2,146,400

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 150,000.00 1,083,000.00 2,146,400

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการเกษตร 0.00 0.00 6,200.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 6,200.00 20,000.00 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 30,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 30,000.00 10,000.00 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 36,200.00 30,000.00 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 36,200.00 30,000.00 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม  0.00 9,810.00 0.00 0.00 0 % 0

2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ   0.00 18,612.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้าน
พลังงาน 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 26,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการ สนับสนุน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ 18,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0

โครงการ "รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่น
ดิน" 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

โครงการปลูกป่าทดแทนและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม 0.00 0.00 48,925.00 30,000.00 -66.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 48,200.00 28,422.00 48,925.00 110,000.00 30,000

รวมงบดําเนินงาน 48,200.00 28,422.00 48,925.00 110,000.00 30,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 48,200.00 28,422.00 48,925.00 110,000.00 30,000

รวมแผนงานการเกษตร 48,200.00 28,422.00 85,125.00 140,000.00 60,000
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แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 16,677.00 30,306.00 41,013.00 47,000.00 -12.77 % 41,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 2,693,400.00 2,898,000.00 37.68 % 3,990,000

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 729,600.00 777,600.00 23.46 % 960,000

สํารองจ่าย 94,770.00 23,885.00 33,000.00 181,267.00 -44.43 % 100,722

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 40,000.00 50,000.00 45,000.00 45,000.00 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 0.00 110,000.00 126,906.00 131,906.00 5.84 % 139,612

รวมงบกลาง 151,447.00 214,191.00 3,668,919.00 4,080,773.00 5,276,334

รวมงบกลาง 151,447.00 214,191.00 3,668,919.00 4,080,773.00 5,276,334

รวมงบกลาง 151,447.00 214,191.00 3,668,919.00 4,080,773.00 5,276,334

รวมแผนงานงบกลาง 151,447.00 214,191.00 3,668,919.00 4,080,773.00 5,276,334

รวมทุกแผนงาน 9,910,679.13 12,651,776.66 19,056,876.65 21,800,000.00 24,259,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอ ยะหา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 24,259,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,402,480 บาท
งบบุคลากร รวม 4,224,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,634,280 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 495,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. แยกเป็น
1. เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังไว้ 236,160.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เดือนละ 19,680.- บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน  12 เดือน
2. เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังไว้ 259,680.- บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เดือนละ 10,820.- บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบกฏหมายทีกําหนด

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต./รองนายก 
อบต.แยกเป็น
1. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตังไว้ 19,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
เดือนละ 1,600 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
2. เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ตังไว้ 19,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
เดือนละ 800 บาท จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบกฏหมายทีกําหนด

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก แยกเป็น
1. เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตังไว้ 19,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 1,600 บาท จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน
2. เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ตังไว้ 19,200 บาท เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เดือนละ 800 บาท จํานวน 2 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตามระเบียบกฏหมายทีกําหนด
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 82,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 82,560 บาท 
เดือนละ 6,880 บาท จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
ตามระเบียบกฏหมายทีกําหนด

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 979,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. 
แยกเป็น
1.ประธานสภา อบต. เดือนละ 10,820 บาท    จํานวน 1  อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 129,840 บาท
2.รองประธานสภา อบต. เดือนละ 8,850 บาท จํานวน 1  อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 106,200 บาท
3.สมาชิกสภา อบต. เดือนละ 6,880 บาท        จํานวน 8  อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 660,480 บาท
4.เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 6,880 บาท    จํานวน 1 อัตรา 
จํานวน 12 เดือน ตังไว้ 82,560 บาท 
ตามระเบียบกฎหมายทีกําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,590,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,780,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก่
1. ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
3. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
5. ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไป

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน
เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่งทีได้รับอยู่ ให้แก่ ปลัด อบต. 
และเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.) 
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้แก่
1. ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
3. ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
5. ตําแหน่ง นักจัดการงานทัวไป

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 309,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
2. ตําแหน่ง นักการภารโรง  จํานวน 1 ตําแหน่ง
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
ได้แก่
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 ตําแหน่ง
2. ตําแหน่ง นักการภารโรง  จํานวน 1 ตําแหน่ง
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้

งบดําเนินงาน รวม 2,928,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 266,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 175,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี
เบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด
2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด
เช่น เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 2,038,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาคนงานทัวไป
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งคนสวน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาคนสวน
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานเก็บขยะ จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาพนักงานเก็บขยะ
จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) จํานวน 216,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (ยาม)
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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ค่าจ้างเหมาตําแหน่งแม่บ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี
1.ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งแม่บ้าน
จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 72,000 บาท
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
ค่ารับวารสารสิงพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ-ค่าธรรมเนียม-เบียประกันภัยรถยนต์ 
ค่าจัดทําแผนป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพือรณรงค์
เผยแพร่หรือสร้างจิตสํานึกต่าง ๆ ตามนโยบาย คําสังหรือหนังสือ
สังการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าใช้จ่าย
ในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ประกอบด้วย
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดย
ไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินทีมีผู้อุทิศให้ เป็นเงิน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าเครืองดิม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารรวมทังค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ ตรวจงานหรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล องค์การบริหารส่วนตําบลตาชีมีรายได้จริง 
ในปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน 
เป็นเงิน 13,060,600 บาท
2. ค่าเลียงรับรองการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบกฏหมายหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้ตังงบ
ประมาณในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เป็นเงิน 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียง
รับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียง
รับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ และเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 
ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19 มีนาคม 2561
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว1657 
ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับ
เป็น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ สมาชิก อปพร.และบุคคลภายนอก
ทีได้รับคําสังให้ไปราชการรวมถึงค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนสําหรับสมาชิก อปพร. สมาชิกทีมกู้ชีพกู้ภัย 
(OTOS)  ประจําตําบล 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินตามทีกฎหมายกําหนด 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 
หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ให้ทราบถึงสิทธิหน้าที และ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร 
และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 
ลงวันที 6 กรกฎาคม 2561 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิมเติม 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657
ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 30 ลําดับที 1

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ/จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา รวมทังค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส ทีจําเป็น
และมีความสําคัญ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 ,
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 0444
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โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต.เคลือนที 
ในการออกหน่วยบริการและการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ
ตามภารกิจหน้าทีแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 หน้า 141 ลําดับที 5

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรม 5 ส 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 33 ลําดับที 1

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญชองชาติ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึงเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของคนในชาติ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าธง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0310.4/ว2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 23 ลําดับที 1

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. และผู้นําชุมชน

จํานวน 130,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
และผู้นําชุมชน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมารถ ค่าเบียเลียง ค่าป้าย 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที 19 ตุลาคม 2548 
เรือง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงาน
ทังในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 33 ลําดับที 2
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โครงการวันสําคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสําคัญของชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์เนืองในวันสําคัญต่าง ๆ ได้แก่  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหาพันธุ์กล้าไม้ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 23 ลําดับที 2

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตําบลตาชี

จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้าที 140 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของ
คนในชาติ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การจัดกิจกรรมกีฬานันทนาการเพือ
ความรักสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์
รักษาไว้ซึงชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 30 ลําดับที 2 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะสําหรับรถยนต์นังธรรมดา
เครืองยนต์ดีเซล เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน 
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 11,100 บาท เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 67,200 บาท 
สําหรับรถจักรยานเครืองยนต์เบนซิล เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง 
ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 11,700 บาท 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555  
ลงวันที 22 มีนาคม 2560)
2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ เช่น เครืองพิมพ์ดีด 
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ฯลฯ 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 70,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 229,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ไม้บรรทัด หมึก 
ปากกา ธงชาติ ตรายาง ทีถูพืน นําดืมสําหรับบริการประชาชน 
สมุดประวัติข้าราชการ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน 
แผงกัน (Patition) ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ ปลักไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ไมโครโฟน  ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง  ไม้กวาด 
สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  
แก้วนํา จานรอง ถาด มีด กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ ฟิล์มกรองแสง 
กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
สําหรับใช้กับรถส่วนกลาง (ยกเว้นรถบรรทุกขยะ) ดังนี
1. ค่าวัสดุเชือเพลิง
รถยนต์นังธรรมดาเครืองยนต์นังดีเซล จํานวน 2 คัน 
เป็นเงิน 70,000 บาท 
รถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล จํานวน 1 คัน 
เป็นเงิน 3,300 บาท
รถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล จํานวน 1 คัน 
เป็นเงิน 3,300 บา
2. ค่าวัสดุเชือเพลิง
เครืองตัดหญ้า เครืองยนต์เบนซิล  
เป็นเงิน 15,100 บาท 
3. ค่าวัสดุหล่อลืนยานพาหนะ
รถยนต์นังธรรมดาเครืองยนต์นังดีเซล จํานวน 2 คัน 
เป็นเงิน 4,000 บาท
รถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล จํานวน 1 คัน 
 เป็นเงิน 300 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมา ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 
รวมถึงค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ เช่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
เป็นเงิน 3,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น 
กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี เมมโมรีการ์ด ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์
เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ  เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ วัสดุอืน ๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า 
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิด แก๊ส ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล และอาคารหรือสถาน
ทีอืน ๆ ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ตาชี 
รวมถึงไฟสาธารณะ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์  เช่น ค่าเช่าเลขหมายและ
ค่าใช้บริการโทรศัพท์พืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 230,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 230,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 9,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานล้อเลือน จํานวน 3 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี
เป็นเก้าอีทํางาน ชนิดเบาะหุ้มหนังสีดํา มีพนักวางแขน มีล้อเลือน 
ขาเหล็ก 5 แฉก ปรับระดับสูง - ตําได้
เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน 
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 36 ลําดับที 1
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เครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จํานวน 13,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
- สามารถดูดฝุ่นและนํา
- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์
- รายละเอียดปรากฎตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
พ.ศ.2561 สํานักงบประมาณ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 36 ลําดับที 2
เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี
แบบใช้กระดาษธรรมดา ความเร็วในการส่งเอกสาร
ไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ปี 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 36 ลําดับที 3
ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกแบบเตีย จํานวน 24,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้
โดยมีคุณลักษณะดังนี
แบบบานเลือนกระจกแบบเตีย ขนาดกว้าง 118.50 เซนติเมตร 
ลึก 40.60 เซนติเมตร สูง 87.80 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาใน
ท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 36 ลําดับที  4
ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกแบบสูง จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 4 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะดังนี 
แบบบานเลือนกระจกแบบสูง ขนาดกว้าง 91.40 เซนติเมตร 
ลึก 45.70 เซนติเมตร สูง183 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน 
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 36 ลําดับที 5
เต้นท์ จํานวน 102,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต็นท์ จํานวน 3 หลัง
โดยมีคุณลักษณะดังนี 
เป็นเต็นท์โค้งโครงเหล็ก ขนาด 4 x 12 เมตร  
พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท์ โครงเหล็กหลังคาเป็นแบบหน้าโค้ง
2 ด้าน ผ้าใบคลุมหลังคาเป็นผ้าใบเส้นใยโพรรีเอสเตอร์
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน หรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 36 ลําดับที 6
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แท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแท่นกล่าวรายงาน (โพเดียม) จํานวน 2 ตัว
โดยมีคุณลักษณะดังนี
ผลิตจากไม้ MDF เคลือบผิวเมลามีน
ขนาด 80 x 55 x 115 เซนติเมตร
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคา
ในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 36 ลําดับที 7

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ถังต้มนําไฟฟ้า จํานวน 14,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังต้มนําร้อน จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะ 
ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า ขนาด 18 ลิตร ผลิตจากสเตนเลสสตีล 
ตัวถังขึนรูปด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย ไร้รอยตะเข็บ
ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รับประกันสินค้า 1 ปี 
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน 
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 37 ลําดับที 8 

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน
โครงการจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
ทีดินและสิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย 
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.ตาชี
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561-2564 
(แก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3/2561) หน้าที 29 ลําดับที 1

งานบริหารงานคลัง รวม 2,290,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,582,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,582,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,390,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 4 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพสดุ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้แก่
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญช

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งจํานวน 1 อัตรา ให้แก่ 
ผู้อํานวยการกองคลัง ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้

งบดําเนินงาน รวม 636,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด
2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น เงินรางวัล 
เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้ในการดําเนินการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
- ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร เข้าปกหนังสือต่าง ๆ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และอืน ๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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ค่าจ้างเหมาบริการตําแหน่งบริการดูแลบํารุงระบบประปา จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการ
ตําแหน่งบริการดูแลบํารุงระบบประปา จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจและจดมาตรนําประปา จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการ
สํารวจและจดมาตรนําประปา จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกทีได้รับ
คําสังให้ไปราชการระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการคัดลอกข้อมูล 
ค่าสํารวจและปรับปรุงข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลผู้เสียภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 28 ลําดับที 1

โครงการรับชําระภาษีเคลือนที เพือจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิน 
อบต.ตาชี

จํานวน 5,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรับชําระภาษีเคลือนที 
เพือจัดเก็บและประชาสัมพันธ์ภาษีท้องถิน อบต.ตาชี
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 28 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ 
เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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ค่าวัสดุ รวม 37,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป้นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ
ปากกา ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน สี ฟิล์ม 
กระดาศเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมาส์ และอืนๆ ทีเกียวข้อง กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 71,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 71,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. พนักพิงและทีนังขึนโครงเหล็กและไม้บุฟองนําหุ้ม
    PVC Leather
2. ทีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึนรูป (PP)
3. ขาเหล็กชุบโครเมียม 5 แฉก ล้อไนล่อนคู่ 
4. สามารถหมุนเก้าอีได้รอบตัว
5. ปรับระดับความสูงของเก้าอีได้ระหว่าง 88-99 ซม.
6. รองรับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กก.
7. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 56 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 89 ซม. 
     สูงไม่น้อยกว่า 89-99 ซม.
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาใน
ท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 37 ลําดับที 9 
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 18,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก จํานวน 3 ตู้
โดยมีคุณลักษณะดังนี
แบบบานเลือนกระจก ราคาตู้ละ 6,000 บาท 
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 118.50 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า
40.60 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 87.80 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาใน
ท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 37 ลําดับที 10
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โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. ผลิตจากไม้ Particle Board เกรด A
2. ขนาดสินค้า กว้างไม่น้อยกว่า 120 ซม. ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. 
     และสูงไม่น้อยกว่า 75 ซม.
3. มีถาดวางคีย์บอร์ด กว้าง 70 ซม. รางเลือนเหล็ก
4. มีช่องวางของ 2 ช่อง ช่องใหญ่สามารถวาง case ได้
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาใน
ท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 37 ลําดับที 11

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครือง  
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
 -เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ 
 (Ink Tank Print) จากโรงงานผู้ผลิต
 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200 x 1,200 dpi
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
 (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที
 (ppm)หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
 -มีช่องเชือมต่อ (Interfce) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
 จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
 -มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และCustom 
-ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 37 ลําดับที 12  

เครืองสแกนเนอร์ จํานวน 3,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสาร
ทัวไป จํานวน 1 เครือง 
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
1. มีความละเอียดในการสแกนเนอร์สูงสุดไม่น้อยกว่า 
    4,800 x 4,800 dpi
2. สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
3. มีช่องเชือม (Interface) USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
    ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 37 ลําดับที 13
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ครุภัณฑ์อืน
มาตรวัดนํา จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือมาตรวัดนํา จํานวน 50 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1. มาตรวัดนําทําจากทองเหลือง
2. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิว
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาใน
ท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 37 ลําดับที 14

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 367,340 บาท
งบบุคลากร รวม 347,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 347,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้แก่ 
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2557
2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น เงินรางวัล
เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
นําป่าไหลหลาก อัคคีภัยและไฟป่า ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 26 ลําดับที 1
โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล จํานวน 35,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกัน
และลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ได้แก่ เทศกาลปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าเบียเลียง ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.4/ว 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 26 ลําดับที 2
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบียเลียง  ค่าตอบแทน
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 27 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมายขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้
กฏหมายขับขีปลอดภัยเสริมสร้างวินัย
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 27 ลําดับที 4
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โครงการสังใช้ สมาชิก อปพร. ตรวจตราดูแล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสังใช้ อปพร. 
ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบียงเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 27 ลําดับที 5

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,445,940 บาท
งบบุคลากร รวม 958,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 958,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 517,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
2.ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัดิการสําหรับการปฎิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพืนทีพิเศษ  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ได้แก่ 
1.ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
2.ตําแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 296,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน 
ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา 
ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพืนทีพิเศษ เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว 
ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 2 อัตรา 
ได้แก่ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้

งบดําเนินงาน รวม 483,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด
2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
โดบเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น เงินรางวัล
เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ชองพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของอบต. ในกรณีที
ปฎิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร เข้าปกหนังสือต่างๆ ฯลฯ
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนอก  จํานวน 1 คน  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 8,000 บาท
   
ค่าจ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก
จํานวน 1 คน จํานวน 12 เดือนๆ ละ  6,000 บาท

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.04/ว 2836 ลงวันที 15 สิงหาคม 2558 ดังนี 
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร 
รวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับ
การรับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศ 
ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที
ทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบียเลียง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมนาของพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกทีได้รับคําสังให้ไปราชการ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติตําบลตาชี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุปุกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 21 ลําดับที 1
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โครงการท่องโลกกว้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการท่องโลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 21 ลําดับที 2

โครงการปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปฐมนิเทศ 
และประชุมผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 22 ลําดับที 3
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เพือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ เพือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็ก 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 132 ลําดับที 4  

    

โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
และดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าป้ายฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 22 ลําดับที 4
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น 
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงานเพือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เป็นต้น    
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ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ 
ไม้บรรทัด หมึก ดินสอ  ปากกา  ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ   

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ  ไฟฟ้าประดับ
ไฟฟ้าเรืองแสง  โคมไฟ  ฟิวส์  เทปพันสาย  สายไฟฟ้า ฯลฯ"     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานบ้านงานครัว 
เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ฯลฯ     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบือง สี 
ไม้ต่าง ๆ ปูนซีเมนต์ โถส้วม ทราย ตะปู ท่อต่าง ๆ ฯลฯ     

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ปุ๋ย
จอบหมุน จานพรวน วัสดุเพาะชํา อาหารสัตว์ ฯลฯ    

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น พู่กัน 
สี ฟิล์ม  กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นกรองแสง
สายเคเบิล แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์(Key Board)
เมาท์(Mouse) ฯลฯ    

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง 
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ    
     

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอืนๆ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 25,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกตําบลตาชี     
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียว
เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ   

งบลงทุน รวม 4,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน  1 เครือง  
โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
-เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Print) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)
 หรือ8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ
4.5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชือมต่อ (Interfce) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
 จํานวนไม่น้อยกว่า1ช่อง
-มีช่องใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4 Letter,Legal และ Custom 
- ปรากฎในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 38 ลําดับที 15
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 762,846 บาท
งบดําเนินงาน รวม 396,846 บาท
ค่าใช้สอย รวม 178,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 178,400 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนอก 
จํานวน 1 ศูนย์ จํานวนเด็ก 24 คน คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
งวดที 1 จํานวน 123 วัน เป็นเงิน  59,040 บาท
งวดที 2 จํานวน 122 วัน เป็นเงิน  58,560 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 158,400 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ลงวันที 19 มิถุนายน 2562  
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่ เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา
และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 24 คน คนละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 40,800 บาท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว3274 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที 19 มิถุนายน 2562
3. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) โดยจ่ายให้เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด
.)
-เป็นค่าหนังสือเรียน                             อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน                       อัตราคนละ 200บาท/ปี
-เป็นค่าเครืองแบบนักเรียน                    อัตราคนละ 300บาท/ปี
-เป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                อัตราคนละ 430บาท/ปี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว3274 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที 19 มิถุนายน 2562
4. เพือจ่ายสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ในเขตพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือจัดหาสือการเรียนการสอน
เชิงสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ 
อัตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 10,000 บาท/ปี
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 
เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที 19 มิถุนายน 2562
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 34 ลําดับที 1
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ค่าวัสดุ รวม 218,446 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 218,446 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้านตาชี จํานวน 90 คน  คนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) 
เป็นเงิน 172,458 บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 34  ลําดับที 2
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก จํานวน 24 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 45,988 บาท
(ตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 34 ลําดับที 3 
    

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก จํานวน 1 ตู้ 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
แบบบานเลือนกระจก ขนาดกว้าง 118.50 เซนติเมตร
ลึก 40.60 เซนติเมตร สูง 87.80 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน 
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 38 ลําดับที 16

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านตาชี จํานวน 360,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ เด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาชี  จํานวน 90 คน อัตราคนละ 20 บาท 
จํานวน 200 วัน   เป็นเงิน 360,000 บาท
(ตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 35 ลําดับที 3

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 367,340 บาท
งบบุคลากร รวม 347,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 347,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 317,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
1.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสําหรับ
การสู้รบ (พสร.) ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี
โดบเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด
2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อบต.
โดบเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น เงินรางวัล
เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 192,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 192,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 177,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 7,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว ทังทีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครัง 
(ครังแรกภายในเดือนธันวาคม และครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว 2072 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 5 กรกฏาคม 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตําบลตาชี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อตําบลตาชี ได้แก่ โรคไข้เลือดออก
โรคฉีหนู โรคไข้หวัดนก ฯลฯ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าสารเคมี
ค่านํามันเชือเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 9 ลําดับที 1
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โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุม
โรคมาลาเรียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้าย 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว 2072 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 9 ลําดับที 2
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการช่วยลดการติด
เชือเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทยพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระราชาทินัดดามาตุ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้าย  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว 2072 เรืองซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 10 ลําดับที 3
โครงการชุมชนปลอดบุหรี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการชุมชนปลอดบุหรี
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 10 ลําดับที 4
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โครงการตรวจสุภาพเคลือนที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 15,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตรวจสุภาพเคลือนที 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณ์ อัครราชกุมารี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
และอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้าย 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว 2072 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 11 ลําดับที 5
โครงการป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนตังครรภ์ไม่พร้อม จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเด็กเยาวชนตังครรภ์ไม่พร้อม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 11 ลําดับที 6
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสารไอโอดีน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว 2072 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 11 ลําดับที 7
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โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคตรราชกุมารี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2072 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ลงวันที 24 กุมภาพันธ์ 2561
ตังไว้ เป็นเงิน 25,000.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 12 ลําดับที 8

โครงการส่งเสริมอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพกับ อสม. ตําบลตาชี จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมอบรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับ อสม.ตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 12 ลําดับที 9
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้าย  
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ที มท 0810.5/ว 2072 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 13 ลําดับที 10

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ นํายาต่าง ๆ ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 690,000 บาท
งบบุคลากร รวม 564,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 564,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 330,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฎิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1.เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี โดยเบิก
จ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด
2.ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น 
เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างซึงปฏิบัติงานนอกเวลา
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามหนังสือ
สังการทีกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ   
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างแบบหามสัมภาระ  
ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร 
เข้าปกหนังสือต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอก
ทีได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน

งบลงทุน รวม 6,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 6,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 1 ตู้
โดยมีคุณลักษณะดังนี
ขนาดกว้าง 118.50 เซนติเมตร ลึก 40.60 เซนติเมตร 
สูง 87.80 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาใน
ท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 38 ลําดับที 17

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 282,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการใจถึงใจ ห่วงใย
ผู้สูงอายุ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ค่าของรางวัล ค่าจัดกิจกรรมการแสดง ค่าจ้าง เหมาบริการ 
ค่าจัดทําเอกสารและสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 14 ลําดับที  1
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โครงการเตรียมความพร้อมเพือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเตรียมความพร้อม
เพือเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าป้าย 
ค่าวัสดุต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 14 ลําดับที 2

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าป้าย 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 14 ลําดับที 3

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จํานวน 70,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 15 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทําช่วงปิดเทอม จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมนักเรียน
มีงานทําช่วงปิดเทอม
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 15 ลําดับที 5
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราและคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบียเลียง 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร  ค่าป้าย 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 16 ลําดับที 6

โครงการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสงเคราะห์ประชาชน
ทีประสบความเดือดร้อน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที 0810.5/ว 1994 
ลงวันที 24 กุุมภาพันธ์ 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/729 ลงวันที 31 มีนาคม 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 16 ลําดับที 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซม ปรับปรุงทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้
ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีทีอยู่อาศัยอย่างมันคง ตามโครงการบ้าน
ท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
(หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 4283
ลงวันที 29 กรกฏาคม 2559 เรือง การดําเนินงาาน "โครงการบ้าน
ท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี")

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย 
อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ฯลฯ และวัสดุ อุปกรณ์อืนๆ
เพือใช้ดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีทีอยู่
อาศัยอย่างมันคง ตามโครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 4283 
ลงวันที 29 กรกฏาคม 2559 เรือง การดําเนินงาน "โครงการบ้าน
ท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี")
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งบลงทุน รวม 22,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 22,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที 2 บ้านนอก จํานวน 22,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุ หมู่ที 2 บ้านนอก
ตําบลตาชี  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 1 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,724,120 บาท
งบบุคลากร รวม 805,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 805,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 686,820 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
    1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
    2. ตําแหน่ง นายช่างโยธา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 77,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.) 
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ได้แก่
    1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
    2. ตําแหน่ง นายช่างโยธา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา ให้แก่
ผู้อํานวยการกองช่าง
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้

งบดําเนินงาน รวม 863,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
    1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
        สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี
        โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือ สังการทีกําหนด
    2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. 
        โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น เงินรางวัล 
        เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. 
ในกรณีทีปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือสังการทีกําหนด
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 496,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งคนงานทัวไป จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมา
คนงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาตําแหน่งผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมา
พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น
- ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร เข้าปกหนังสือต่าง ๆ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร และอืน ๆ เป็นต้น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 
ลงวันที 19 มีนาคม 2561 , หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 , 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที 0808.2/ว 1134 
ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับ
เป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างและบุคคลภายนอก
ทีได้รับคําสังให้ไปราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
    1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะสําหรับรถจักรยานยนต์
เครืองยนต์เบนซิล
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 11,700 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 
เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
    2. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ สําหรับรถยนต์บรรทุกเทท้าย
ติดตังเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ
    เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 50,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 
เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
    3. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ 
เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองปรับอากาศ อาคาร โรงเรือน ถนน ชุดไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะหมู่บ้าน วัสดุอุปกรณ์ เพือให้สามารถใช้การได้ตามปกติ 
เป็นเงิน 158,300 บาท
   

ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา 
สมุด ดินสอ ตรายาง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ 
ทราย อิฐ กระเบือง ตลับเมตร ลูกดิง ท่อต่างๆ ไม้ต่างๆ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น 
ไขควง ประแจ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ยางรถยนต์ 
นํามันเบรค ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ดังนี
    1. ค่าวัสดุเชือเพลิงรถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล จํานวน 1 คัน 
เป็นเงิน 3,300 บาท
    2. ค่าวัสดุหล่อลืนยานพาหนะรถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 300 บาท
    3. ค่าวัสดุเชือเพลิงรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตังเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 20,000 บาท
    4. ค่าวัสดุหล่อลืนยานพาหนะรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตังเครน
ไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครืองยนต์ดีเซล 
จํานวน 1 คัน  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 
เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
    5. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล 
นํามัน เบนซิล ฯลฯ สําหรับเครืองจักรกลประเภทต่าง ๆ ของ อบจ.
หรือของหน่วยงานของรัฐแห่งอืน ที อบต. ได้มีหนังสือขอยืมหรือ
ขอใช้เครืองจักรกลในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน หรือสิงก่อสร้างต่าง ๆ 
ในพืนที อบต.ตาชี เป็น เงิน 46,400 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ เมนบอร์ด เมาส์ 
แป้นพิมพ์ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีไม่เข้าประเภทใดประเภทหนึง เช่น 
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วปิด-เปิดแก็ส มิเตอร์นํา-ไฟฟ้า ฯลฯ

งบลงทุน รวม 55,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,300 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครืองสกัดคอนกรีต จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสกัดคอนกรีต  จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    - กําลังไฟ 1,700 วัตต์
    - แรงกระแทก 23 จูล
    - อัตราการกระแทก 900 - 1,700 ครัง/นาที
    - อัตราสันสะเทือน 8 เมตร/วินาที2
    - นําหนัก (ไม่รวมสายไฟ) ไม่ตํากว่า 11 กิโลกรัม
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้อย่าง
ประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 38 ลําดับที 18
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 19,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 2 เครือง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
    - เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาน
    - เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
    - ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
    - พร้อมใบมีด
ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน หรือราคาทีจัดซือได้
อย่างประหยัด
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 38 ลําดับที 19

ครุภัณฑ์โรงงาน
เครืองเจียรแบบมือถือ ขนาด 7 นิว จํานวน 6,300 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองเจียรแบบมือถือ  จํานวน 1 เครือง
โดยมีคุณลักษณะดังนี
    -ขนาด 7 นิว (180 มิลลิเมตร)
    -ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,800 วัตต์ 
ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที
-จัดซือตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 39 ลําดับที 20

งานไฟฟ้าถนน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สวิตซ์ ไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า 
ไฟฉุกเฉิน และอุปกรณ์อืน ๆ เพือใช้สาหรับซ่อมแซม
หรือเปลียนวัสดุไฟฟ้าทีเก่าและชํารุดให้สามารถใช้งานได้ปกติ

งานสวนสาธารณะ รวม 99,000 บาท
งบลงทุน รวม 99,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 99,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
โครงการจัดซือศาลาทีพักคอยสําหรับประชาชน จํานวน 99,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือศาลาทีพักคอยสําหรับบริการประชาชน
ทีมาติดต่อราชการที อบต. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
ยาว 2.00 เมตร สูง 4.00 เมตร จํานวน 2 หลัง พร้อมติดตัง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 39 ลําดับที 21
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 217,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 217,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 117,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะมูลฝอยสิงปฏิกูลและนําเสีย จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอย
สิงปฏิกูลและนําเสีย 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 7 ลําดับที 1
โครงการนําหมักจุลินทรีย์จากวัสดุเปลือกผลไม้ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนําหมักจุลินทรีย์
จากวัดสุเปลือกผลไม้
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 8 ลําดับที 5
โครงการลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลด ละ เลิก
ใช้โฟมบรรจุอาหาร 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 7 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 67,200 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขยะ
เครืองยนต์ดีเซล เป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน
สําหรับรถบรรทุกขยะของ อบต.ตาชี เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซิล นํามันจารบี ฯลฯ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าป้าย ค่าเอกสารและ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 
(ฉบับที 2) พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที 10 ตุลาคม 2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 31 ลําดับที 3
โครงการจัดศูนย์การเรียนรู้และชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดศูนย์การเรียนรู้
และชุมชน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้ายโครงการ 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1  หน้าที  5 ลําดับที 3
โครงการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 17 ลําดับที 8

โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลตาชี จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและครืองดืม ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าป้าย 
ค่าเบียเลียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 1 หน้าที 5 ลําดับที 3
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

- เพือจ่ายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน ระดับ อปท.
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ด้านอาชีพต่าง ๆ ค่าเครืองมือ เครืองใช้ ในการประกอบอาชีพ
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 17 ลําดับที 9

โครงการส่งเสริมการดําเนินการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการดําเนิน
การด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว เช่น การส่งเสริมภาวะผู้นํา
แก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพือการ
พัฒนาครอบครัว การเสริมสร้างสัมพันธภาพทีดีระหว่างสมาชิกในครอบ
ครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว  การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ในวัยรุ่น
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้าย ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก่ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 17 ลําดับที 10

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน (ศพค.) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 18 ลําดับที 11
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โครงการส่งเสริมความรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตําบลตาชี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว2378 
ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด 
ที มท 0810.3/ว2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 25 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมความรู้เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมความรู้
เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3  หน้าที 31 ลําดับที 4
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที  3 หน้าที 18 ลําดับที 12
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู้นําชุมชน การสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูล
มาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถิน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  
ค่าป้าย ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 
ลงวันที 12 มีนาคม 2553 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 32 ลําดับที 5
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โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี วันสตรีสากล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี
ในวันสตรีสากล
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าป้ายและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 18 ลําดับที 13

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 160,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 160,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งกีฬาตําบลตาชี จํานวน 130,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลตาชี เพือสร้างความรู้รักสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชน  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัล 
ค่าถ้วยรางวัลฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 19 ลําดับที 1
    

โครงการสนับสนุนจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในและนอกตําบล จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในและนอกสถานที 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าเบียเลียง ค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 19 ลําดับที 2
วันท้องถินไทย อบต.ตาชี (คนท้องถินสัมพันธ์) จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย 
อบต.ตาชี (คนท้องถินสัมพันธ์) 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าชุดนักกีฬา ค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 20 ลําดับที 3
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานประเพณีลอยกระทงตําบลตาชี จํานวน 80,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
ลอยกระทงตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที 
ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา 
ค่าเบียเลียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
หน้าที 135 ลําดับที 4    

โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตําบลตาชี จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาตําบลตาชี  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 หน้าที 135 ลําดับที 5
    

โครงการมหกรรมผลไม้และของดี ตําบลตาชี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการมหกรรมผลไม้
และของดี ตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ผลไม้และ
ขบวนของดีตําบลตาชี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 5 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของดีตําบลตาชี จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและของดีตําบลตาชี  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดตกแต่ง
ขบวนของดีตําบลตาชี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 24 ลําดับที 3 
   

โครงการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ จํานวน 15,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณีวันสาร์ทเดือนสิบ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร 
เงินรางวัลการประกวดหมรับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 24 ลําดับที 4
    

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิน 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 24 ลําดับที 5      

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกป่าทดแทนและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียว จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าทดแทน
และปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทียว 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหาพันธุ์ไม้ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 6 ลําดับที 1
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โครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการท่องเทียว
ตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าแผ่นพับ ใบปลิว  ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 6 ลําดับที  2    

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเทียวชุมชน จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่าาย
การท่องเทียวชุมชน
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 6 ลําดับที  3 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,146,400 บาท
งบลงทุน รวม 2,146,400 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,146,400 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) จํานวน 83,400 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)
เป็นไปตามหนังสือสังการกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด 
ที กค 0405.0/ว 110 ลงวันที 5 มีนาคม 2561
(การคํานวณประมาณการทีตังไว้ให้คิดร้อยละ 4 
ของงบประมาณรายจ่ายประเภทสิงก่อสร้าง)
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 1 ลําดับที  2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายณัฐสิทธิ-บ้านนางสุพร หมู่ที 3 บ้านออก

จํานวน 260,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนายณัฐสิทธิ-บ้านนางสุพร หมู่ที 3 บ้านออก 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
และส่วนแยกบ้านนางสุพร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร รวมระยะทาง ยาว 115.00 เมตร 
หรือพืนทีรวมกันไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 2 ลําดับที 4
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกขีทรายตก (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที 1

จํานวน 253,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกขีทรายตก (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที 1 บ้านแค่  
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 1 ลําดับที 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองล่าง-สะพานปูน 
หมู่ที 5

จํานวน 147,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเหมืองล่าง-สะพานปูน หมู่ที 5 บ้านเหมืองล่าง 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร 
หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 189.00  ตารางเมตร
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 2 ลําดับที 5
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพักนําสนามกีฬา 
อบต.ตาชี หมู่ที 2

จํานวน 473,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนําพร้อมบ่อพักนําสนามกีฬา
อบต.ตาชี หมู่ที 2 บ้านนอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร
ระยะทาง 61.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้า รพ.สต.ตาชี
ขนาดกว้าง 0.50 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลีย 0.50 เมตร (ภายใน)
ยาวไม่น้อยกว่า 50.00 เมตร (ตามแบบแปลนทีกองช่าง อบต.ตาชี
กําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 3 ลําดับที 6
โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าหลา-หมู่ที 3 หมู่ที 2 บ้านนอก

จํานวน 822,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าหลา-หมู่ที 3 หมู่ที 2
บ้านนอก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลีย 0.50 เมตร 
(ภายใน) ยาวไม่น้อยกว่า 182.00 เมตร (ตามแบบแปลนที
กองช่าง อบต.ตาชีกําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 3 ลําดับที 7
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โครงการปรับปรุงรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดฝารางระบายนํา
สายบ้านแซะ-หมู่ที 2 หม่◌ูที 4 บ้านไร่

จํานวน 108,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดฝารางระบายนํา สายบ้านแซะ-
หมู่ที 2 หมู่ที 4 บ้านไร่ ตําบลตาชี ขนาดกว้าง 0.50 เมตร
(ภายใน) ยาวไม่น้อยกว่า 82.00 เมตร (แบบแปลนตามที
กอบช่าง อบต.ตาชี กําหนด)
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี  (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 4 ลําดับที 8

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตรประจําตําบลตาชี 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
อาหารว่างและเครืองดืมและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
แก้ไข เพ่ิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้า 5 ลําดับที 2

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น
สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย 
พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา ผ้าใบ สปริงเกอร์ ฯลฯ 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ "รักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "รักษ์นํา รักษ์ป่า
รักษาแผ่นดิน"เพือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า
รวมทังสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจัดหาพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 7 ลําดับที 3
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โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
การดําเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เช่น การจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหรืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน
เพือมาร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพันธ์ไม้ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 23 ลําดับที 3
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ควบคุมมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม 
ได้แก่ การคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
โดยมีค่าใช้จ่ายปรปะกอบด้วย ค่าจัดหาพันธุ์ไม้ ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
แก้ไข เพิมเติม/เปลียนแปลง ครังที 3 หน้าที 8 ลําดับที 4

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 5,276,334 บาท
งบกลาง รวม 5,276,334 บาท
งบกลาง รวม 5,276,334 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 41,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้างและเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตามกฎกระทรวง
กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2545
(หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด 
ที มท.0808.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 พรบ.ประกันสังคม
พ.ศ.2553 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด
ที มท 0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 3,990,000 บาท
เพือจ่ายเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปี ขึนไป 
ตามจํานวนผู้สูงอายุทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทังหมด
ซึงประกาศรายชือไว้และได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพ โดยจ่ายเป็นสวัสดิการ
เบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.
พ.ศ.2552) ดังนี
1. ผู้สูงอายุทีมีสิทธิ อายุ 60 - 69 ปี   จะได้รับ   600  บาท
2. ผู้สูงอายุทีมีสิทธิ อายุ 70 - 79 ปี   จะได้รับ   700  บาท
3. ผู้สูงอายุทีมีสิทธิ อายุ 80 - 89 ปี   จะได้รับ   800  บาท
4. ผู้สูงอายุทีมีสิทธิ อายุ 90 ปีขึนไป  จะได้รั  1,000  บาท
(ตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 960,000 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพให้คนพิการทีมีสิทธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
และความช่วยเหลือของรัฐอย่างทัวถึง โดยจ่ายให้แก่ คนพิการ
ทีมีสิทธิรับเงินเบียความพิการในอัตราคนละ 800 บาท ต่อเดือน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย
ความพิการให้คนพิการของ อปท.พ.ศ.2553 
และตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0810.612/ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560)

สํารองจ่าย จํานวน 100,722 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน 
เพือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นส่วนรวม 
เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยรวมถึงสาธารณะภัยอืน ๆ เป็นต้น
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 
ลงวันที 12 มีนาคม 2545   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กรกฏาคม 2559   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3215  
ลงวันที  6 มิถุนายน 2559)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที ซึงองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดกลางสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40% ของ
เงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชีได้รับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ
2561 เป็นเงิน 78,210 บาท จึงตังงบประมาณสมทบในปี
งบประมาณ 2562 เป็นเงิน 45,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1263
ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 เรือง แจ้งประกาศเกียวกับหลัก
เกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 139,612 บาท
เพือจ่ายเงินเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  (กบท.) 
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 
และหนังสือ สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 21 กรกฏาคม 2559
โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลตังจ่ายในอัตราร้อยละ1 
ของประมาณการรายรับไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน ซึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ประมาณการรายรับไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนตังไว้ 13,961,150 บาท จึงตังจ่ายสมทบ
กองทุน กบท.ในอัตราร้อยละ 1 เป็นเงิน 139,612 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 45,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 41,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,990,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

139,612

สํารองจ่าย 100,722

เบียยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 150,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 77,000 42,000 30,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 42,000

เงินเดือนพนักงาน 686,820 330,000 317,340

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ 45,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 41,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 3,990,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

139,612

สํารองจ่าย 100,722

เบียยังชีพคนพิการ 960,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 38,400 38,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 979,080 979,080

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

82,560 82,560

เงินเดือนนายก/รองนายก 495,840 495,840

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 38,400 38,400

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 296,640 309,120 755,760

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 60,000 30,000 450,000 689,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 85,000 75,000 202,000

เงินเดือนพนักงาน 517,000 317,340 3,170,580 5,339,080

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 94,800 106,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 45,000 20,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 7,200

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
คนงานทัวไป 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
คนสวน
ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้
ช่วยช่างไฟฟ้า 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
พนักงานเก็บขยะ

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (ยาม)

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
แม่บ้าน
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 28,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ตําแหน่งบริการดูแล
บํารุงระบบประปา
ค่าจ้างเหมาบริการ
สํารวจและจดมาตรนํา
ประปา

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้
ดูแลเด็ก

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  11:24:49 หน้า : 3/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

72,000 20,000 295,000 502,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 20,000 33,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 7,200

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
คนงานทัวไป 144,000 216,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
คนสวน 72,000 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่งผู้
ช่วยช่างไฟฟ้า 72,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
พนักงานเก็บขยะ 144,000 144,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ 72,000 144,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย (ยาม)

216,000 216,000

ค่าจ้างเหมาตําแหน่ง
แม่บ้าน 72,000 72,000

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง 
ๆ 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ 12,000 114,000 154,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
ตําแหน่งบริการดูแล
บํารุงระบบประปา

72,000 72,000

ค่าจ้างเหมาบริการ
สํารวจและจดมาตรนํา
ประปา

72,000 72,000

ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้
ดูแลเด็ก 96,000 96,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนอก

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังท้องถิน
ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการ "รักษ์นํา 
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" 10,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยสิงปฏิกูลและนํา
เสีย

20,000

โครงการแข่งกีฬา
ตําบลตาชี 130,000

โครงการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ตําบล
ตาชี

20,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

15,000

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทงตําบลตาชี 80,000

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาตําบล
ตาชี

5,000

โครงการงานวันเด็ก
แห่งชาติตําบลตาชี

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  11:24:49 หน้า : 5/24



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนอก

72,000 72,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000 40,000 45,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 300,000 410,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังท้องถิน 500,000 500,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการ "รักษ์นํา 
รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน" 10,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที 20,000 20,000

โครงการกําจัดขยะมูล
ฝอยสิงปฏิกูลและนํา
เสีย

20,000

โครงการแข่งกีฬา
ตําบลตาชี 130,000

โครงการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ตําบล
ตาชี

20,000

โครงการควบคุมโรค
มาลาเรีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

15,000

โครงการงานประเพณี
ลอยกระทงตําบลตาชี 80,000

โครงการงานประเพณี
แห่เทียนพรรษาตําบล
ตาชี

5,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม 5 
ส

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน

10,000

โครงการจัดศูนย์การ
เรียนรู้และชุมชน 20,000

โครงการใจถึงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ 60,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

10,000

โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ

20,000

โครงการชุมชนปลอด
บุหรี 10,000

โครงการตรวจสุภาพ
เคลือนที สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

15,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพือเข้าสู่วัยผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการท่องโลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการนําหมัก
จุลินทรีย์จากวัสดุ
เปลือกผลไม้

10,000

โครงการบํารุงและส่ง
เสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม 5 
ส 15,000 15,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000

โครงการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนา
ท้องถิน

10,000

โครงการจัดศูนย์การ
เรียนรู้และชุมชน 20,000

โครงการใจถึงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ 60,000

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุน
โครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ

10,000

โครงการช่วยลดการ
ติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 
สภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ

20,000

โครงการชุมชนปลอด
บุหรี 10,000

โครงการตรวจสุภาพ
เคลือนที สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี

15,000

โครงการเตรียมความ
พร้อมเพือเข้าสู่วัยผู้สูง
อายุ

10,000

โครงการท่องโลกกว้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000

โครงการนําหมัก
จุลินทรีย์จากวัสดุ
เปลือกผลไม้

10,000

โครงการบํารุงและส่ง
เสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญชองชาติ

โครงการปฐมนิเทศ 
และประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนอก
โครงการปลูกป่าทด
แทนและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเทียว

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขเด็กและเยาวชน
ตังครรภ์ไม่พร้อม

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

15,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 40,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

โครงการป้องกันและ
ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร.

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่
ใจสุขภาพ

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. และผู้นําชุมชน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลตาชี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญชองชาติ 20,000 20,000

โครงการปฐมนิเทศ 
และประชุมผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนอก

5,000 5,000

โครงการปลูกป่าทด
แทนและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเทียว

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขเด็กและเยาวชน
ตังครรภ์ไม่พร้อม

10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน

15,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 40,000

โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 50,000 50,000

โครงการป้องกันและ
ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

35,000 35,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร. 70,000 70,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยใส่
ใจสุขภาพ

70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. และผู้นําชุมชน

130,000 130,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุตําบลตาชี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหกรรมผล
ไม้และของดี ตําบลตา
ชี

30,000

โครงการรับชําระภาษี
เคลือนที เพือจัดเก็บ
และประชาสัมพันธ์
ภาษีท้องถิน อบต.ตาชี
โครงการลด ละ เลิกใช้
โฟมบรรจุอาหาร 20,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติและสถาบันพระ
มหากษัตริย์

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียว 20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้เพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเล็ก

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการ
เกษตร

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค
.)

10,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตําบล
ตาชี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการมหกรรมผล
ไม้และของดี ตําบลตา
ชี

30,000

โครงการรับชําระภาษี
เคลือนที เพือจัดเก็บ
และประชาสัมพันธ์
ภาษีท้องถิน อบต.ตาชี

5,000 5,000

โครงการลด ละ เลิกใช้
โฟมบรรจุอาหาร 20,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติและสถาบันพระ
มหากษัตริย์

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริมการ
ดําเนินการด้านการ
พัฒนาสตรีและครอบ
ครัว

30,000

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเทียว 20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้เพือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเล็ก

5,000 5,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการ
เกษตร

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค
.)

10,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตําบล
ตาชี

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
รู้กฎหมายขับขี
ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัย

โครงการส่งเสริมความ
รู้เสริมสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ตําบลตา
ชี

โครงการส่งเสริมนัก
เรียนมีงานทําช่วงปิด
เทอม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ชราและคนพิการ

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและของดี
ตําบลตาชี

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนประเพณีวันสาร์ท
เดือนสิบ

15,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและดูแลเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมความ
รู้กฎหมายขับขี
ปลอดภัยเสริมสร้าง
วินัย

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้เสริมสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

10,000

โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ตําบลตา
ชี

30,000 30,000

โครงการส่งเสริมนัก
เรียนมีงานทําช่วงปิด
เทอม

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
ชราและคนพิการ

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนใน
ชาติ

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

20,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและของดี
ตําบลตาชี

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการจัดทําแผน
ชุมชน

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนประเพณีวันสาร์ท
เดือนสิบ

15,000

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและดูแลเด็ก
เล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,000 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอบรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
กับ อสม. ตําบลตาชี

10,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มสตรี วันสตรีสากล 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสนับสนุนจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในและนอก
ตําบล

20,000

โครงการสังคม
สงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที
พึง

20,000

โครงการสังใช้ สมาชิก 
อปพร. ตรวจตราดูแล

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

15,000

โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายการท่องเทียว
ชุมชน

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม

10,000

โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

วันท้องถินไทย อบต
.ตาชี (คนท้องถิน
สัมพันธ์)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 217,200 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมอบรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
กับ อสม. ตําบลตาชี

10,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มสตรี วันสตรีสากล 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

178,400 178,400

โครงการสนับสนุนจัด
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันในและนอก
ตําบล

20,000

โครงการสังคม
สงเคราะห์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้ด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที
พึง

20,000

โครงการสังใช้ สมาชิก 
อปพร. ตรวจตราดูแล 20,000 20,000

โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

15,000

โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายการท่องเทียว
ชุมชน

20,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม

10,000

โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน 20,000

วันท้องถินไทย อบต
.ตาชี (คนท้องถิน
สัมพันธ์)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 175,000 442,200

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 45,000 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,000 20,000 75,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 180,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 80,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอืน 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน

เครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 
ลิตร

เครืองโทรสาร

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจกแบบเตีย
ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจกแบบสูง

ตู้เหล็กบานเลือน
กระจก 6,000

เต้นท์

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 99,000 279,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 5,000 5,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,000 10,000 18,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 15,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 218,446 218,446

วัสดุการเกษตร 5,000 15,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 7,000 12,000

วัสดุสํานักงาน 5,000 70,000 85,000

วัสดุอืน 5,000 5,000 110,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 15,000 80,000 95,000

ค่าไฟฟ้า 10,000 300,000 310,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 14,000 14,000

เครืองดูดฝุ่น ขนาด 15 
ลิตร 13,000 13,000

เครืองโทรสาร 18,000 18,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจกแบบเตีย 24,000 24,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือน
กระจกแบบสูง 30,000 30,000

ตู้เหล็กบานเลือน
กระจก 6,000 18,000 30,000

เต้นท์ 102,000 102,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แท่นกล่าวรายงาน (โพ
เดียม)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครืองสแกนเนอร์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสกัดคอนกรีต 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง 19,000

ถังต้มนําไฟฟ้า

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือศาลาที
พักคอยสําหรับ
ประชาชน

99,000

มาตรวัดนํา

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียรแบบมือถือ 
ขนาด 7 นิว 6,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K) 83,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาย
ณัฐสิทธิ-บ้านนางสุพร 
หมู่ที 3 บ้านออก

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

แท่นกล่าวรายงาน (โพ
เดียม) 20,000 20,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตังถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300 4,300 8,600

เครืองสแกนเนอร์ 3,200 3,200

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองสกัดคอนกรีต 30,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้า แบบข้อ
แข็ง 19,000

ถังต้มนําไฟฟ้า 14,000 14,000

ครุภัณฑ์อืน

โครงการจัดซือศาลาที
พักคอยสําหรับ
ประชาชน

99,000

มาตรวัดนํา 35,000 35,000

ครุภัณฑ์โรงงาน

เครืองเจียรแบบมือถือ 
ขนาด 7 นิว 6,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (K) 83,400

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านนาย
ณัฐสิทธิ-บ้านนางสุพร 
หมู่ที 3 บ้านออก

260,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกขีทรายตก (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่
ที 1

253,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเหมืองล่าง-สะพาน
ปูน 
หมู่ที 5

147,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
นําสนามกีฬา 
อบต.ตาชี หมู่ที 2

473,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าหลา-หมู่ที 3 
หมู่ที 2 บ้านนอก

822,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปิดฝาราง
ระบายนํา
สายบ้านแซะ-หมู่ที 2 
หม่◌ูที 4 บ้านไร่

108,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคารผู้สูงอายุ หมู่ที 2 
บ้านนอก

22,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

โครงการจ้างทีปรึกษา
เพือศึกษาวิจัยประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโคกขีทรายตก (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่
ที 1

253,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายเหมืองล่าง-สะพาน
ปูน 
หมู่ที 5

147,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําพร้อมบ่อพัก
นําสนามกีฬา 
อบต.ตาชี หมู่ที 2

473,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายหน้าหลา-หมู่ที 3 
หมู่ที 2 บ้านนอก

822,000

โครงการปรับปรุงราง
ระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก ปิดฝาราง
ระบายนํา
สายบ้านแซะ-หมู่ที 2 
หม่◌ูที 4 บ้านไร่

108,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุง
อาคารผู้สูงอายุ หมู่ที 2 
บ้านนอก

22,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

โครงการจ้างทีปรึกษา
เพือศึกษาวิจัยประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ

20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านตาชี

รวม 5,276,334 60,000 2,146,400 390,000 310,000 2,090,320 972,000 559,540
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนบ้านตาชี

360,000 360,000

รวม 2,208,786 552,340 9,693,280 24,259,000
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