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องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

เขต/อําเภอ ยะหา    จังหวัดยะลา

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

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

พืนที 0.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 0 คน

ชาย 0 คน

หญิง 0 คน

ข้อมูล ณ วันที 12 ตุลาคม 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาชีอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาชีจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน
ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,460,827.71 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,392,663.61 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 7,017,545.14 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 9 โครงการ รวม 1,890,440.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 14,921,186.02 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 80,191.39 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 63,667.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 86,121.54 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 94,491.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 11,600,697.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 2,996,018.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 4,666,340.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 9,921,583.38 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 211,707.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,331,745.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,805,599.20 บาท

งบลงทุน จํานวน 252,032.18 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 19,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 301,500.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 3,070,000.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 59,504.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 84,591.29 80,000.00 100,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 86,436.50 95,000.00 107,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 134,220.96 120,000.00 120,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 98,934.00 90,000.00 90,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,000.00 0.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 404,182.75 386,500.00 417,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 11,940,263.38 10,613,500.00 12,273,600.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 11,940,263.38 10,613,500.00 12,273,600.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 3,514,577.00 4,300,000.00 8,609,400.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,514,577.00 4,300,000.00 8,609,400.00

รวม 15,859,023.13 15,300,000.00 21,300,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 151,447.00 479,320.00 3,979,806.00

งบบุคลากร 3,025,423.06 5,924,280.00 7,034,500.00

งบดําเนินงาน 2,933,662.17 5,658,300.00 6,795,394.00

งบลงทุน 1,148,625.00 2,879,100.00 2,186,800.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 459,954.90 339,000.00 1,283,500.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 7,719,112.13 15,300,000.00 21,300,000.00

รวม 7,719,112.13 15,300,000.00 21,300,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,890,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,904,569

แผนงานสาธารณสุข 127,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 936,285

แผนงานเคหะและชุมชน 3,161,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 490,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 150,000

แผนงานการเกษตร 75,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 3,979,806

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 21,300,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,068,400 1,230,720 5,299,120

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

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,434,120 1,230,720 3,664,840

งบดําเนินงาน 2,837,200 559,800 3,397,000

    ค่าตอบแทน 315,400 264,800 580,200

    ค่าใช้สอย 1,978,800 255,000 2,233,800

    ค่าวัสดุ 198,000 40,000 238,000

    ค่าสาธารณูปโภค 345,000 0 345,000

งบลงทุน 1,113,400 60,800 1,174,200

    ค่าครุภัณฑ์ 1,113,400 60,800 1,174,200

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

                                             รวม 8,039,000 1,851,320 9,890,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 140,000 185,000 325,000

    ค่าใช้สอย 140,000 185,000 325,000

                                             รวม 140,000 185,000 325,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 307,380 390,840 698,220

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 307,380 390,840 698,220

งบดําเนินงาน 329,000 581,349 910,349

    ค่าตอบแทน 33,000 22,000 55,000

    ค่าใช้สอย 260,000 352,400 612,400

    ค่าวัสดุ 29,000 206,949 235,949

    ค่าสาธารณูปโภค 7,000 0 7,000

งบเงินอุดหนุน 0 296,000 296,000

    เงินอุดหนุน 0 296,000 296,000

                                             รวม 636,380 1,268,189 1,904,569

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 90,000 90,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

    ค่าวัสดุ 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน 37,500 37,500

    เงินอุดหนุน 37,500 37,500

                                             รวม 127,500 127,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 478,440 0 478,440

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 478,440 0 478,440

งบดําเนินงาน 135,000 322,845 457,845

    ค่าตอบแทน 55,000 0 55,000

    ค่าใช้สอย 80,000 280,000 360,000

    ค่าวัสดุ 0 42,845 42,845

                                             รวม 613,440 322,845 936,285



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 558,720 0 0 0 558,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 558,720 0 0 0 558,720

งบดําเนินงาน 513,000 50,000 207,200 20,000 790,200

    ค่าตอบแทน 83,000 0 0 0 83,000

    ค่าใช้สอย 260,000 0 107,200 20,000 387,200

    ค่าวัสดุ 170,000 50,000 100,000 0 320,000

งบลงทุน 632,600 230,000 0 0 862,600

    ค่าครุภัณฑ์ 17,600 0 0 0 17,600

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 615,000 230,000 0 0 845,000

งบเงินอุดหนุน 0 950,000 0 0 950,000

    เงินอุดหนุน 0 950,000 0 0 950,000

                                             รวม 1,704,320 1,230,000 207,200 20,000 3,161,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 260,000 260,000

    ค่าใช้สอย 260,000 260,000

                                             รวม 260,000 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 210,000 260,000 20,000 490,000

    ค่าใช้สอย 210,000 260,000 20,000 490,000

                                             รวม 210,000 260,000 20,000 490,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 150,000 150,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 150,000 150,000

                                             รวม 150,000 150,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 25,000 50,000 75,000

    ค่าใช้สอย 20,000 50,000 70,000

    ค่าวัสดุ 5,000 0 5,000

                                             รวม 25,000 50,000 75,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,979,806 3,979,806

    งบกลาง 3,979,806 3,979,806

                                             รวม 3,979,806 3,979,806



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,890,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 325,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,904,569

แผนงานสาธารณสุข 127,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 936,285

แผนงานเคหะและชุมชน 3,161,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 490,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 150,000

แผนงานการเกษตร 75,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 3,979,806

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 21,300,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 21,300,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
21,300,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชีมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

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

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

(นายพสิษฐ์  ศรีสุข)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อนุมัติ

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

(นายชัยชนะ  กฤตยานาถ)

ตําแหน่ง นายอําเภอยะหา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอ ยะหา  จังหวัดยะลา

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 47,081.12 41,550.00 46,711.81 42,000 7.14 % 45,000

     ภาษีบํารุงท้องที 5,462.82 43,041.29 38,812.46 35,000 0.00 % 35,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 3,000 566.67 % 20,000

รวมหมวดภาษีอากร 52,543.94 84,591.29 85,524.27 80,000 100,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 81.50 0.00 500 -100.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 31,447.00 71,920.00 68,940.00 71,900 33.52 % 96,000
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 0.00 0.00 40.00 200 -50.00 % 100

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 20.00 50.00 310.00 500 -80.00 % 100

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 515.00 695.00 345.00 500 0.00 % 500

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 13,640.00 0.00 20,000 -50.00 % 10,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 262.00 0 100.00 % 100

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง 10.00 50.00 50.00 200 -50.00 % 100

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,200 -91.67 % 100

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 31,992.00 86,436.50 69,947.00 95,000 107,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 134,220.96 86,121.54 120,000 0.00 % 120,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 134,220.96 86,121.54 120,000 120,000

วันทีพิมพ์ : 12/10/2559  15:33:38 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,716.00 98,934.00 103,444.00 90,000 0.00 % 90,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 30,716.00 98,934.00 103,444.00 90,000 90,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 0.00 500 -100.00 % 0

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 20.00 0.00 0.00 500 -100.00 % 0

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20.00 0.00 0.00 1,000 0

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 500 -100.00 % 0

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 500 0

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 56,568.32 414,032.46 0 100.00 % 70,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 10,178,500.52 10,337,177.69 9,122,500 15.65 % 10,550,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 223,483.25 670,653.66 656,057.68 600,000 10.83 % 665,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 6,951.61 20,952.93 3,000 233.33 % 10,000

     ภาษีสุรา 132,644.20 354,967.97 343,547.09 320,000 9.38 % 350,000

     ภาษีสรรพสามิต 172,108.96 611,497.68 738,972.64 500,000 19.00 % 595,000

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 16,793.55 0.00 0 0.00 % 0

     ค่าภาคหลวงแร่ 8,562.19 12,815.97 9,357.04 15,000 -33.33 % 10,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 14,604.10 11,751.94 20,000 -32.50 % 13,500

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 18,000 -100.00 % 0
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 1,123.00 16,303.00 3,046.00 15,000 -33.33 % 10,000

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 510.00 0.00 0 0.00 % 0

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 0.00 97.00 116.40 0 100.00 % 100

รวมหมวดภาษีจัดสรร 537,921.60 11,940,263.38 12,535,011.87 10,613,500 12,273,600
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 3,676,049.00 3,514,577.00 2,996,018.00 4,300,000 100.22 % 8,609,400

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 3,676,049.00 3,514,577.00 2,996,018.00 4,300,000 8,609,400

รวมทุกหมวด 4,329,242.54 15,859,023.13 15,876,066.68 15,300,000 21,300,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 21,300,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 100,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 45,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณทีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 107,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 96,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการโฆษณาโดยใช้เครืองขยายเสียง จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 100 บาท
ประมาณการรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 120,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 90,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 90,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,273,600 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 70,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 10,550,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 665,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 595,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 13,500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 100 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 8,609,400 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 8,609,400 บาท

เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหน้าที 
                                                      2,697,621 บาท
เงินอุดหนุนตามภารกิจถ่ายโอน
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน     
                                                         132,217 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด.           
                                                           80,480 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน      
                                                         276,000 บาท
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด.             
                                                         218,400 บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
1.เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  - ค่าตอบแทน ผดด.                            276,360 บาท
  - ค่าครองชีพ ผดด.                               42,480 บาท
  - เงินประกันสังคม                                15,942 บาท
  - ค่าวัสดุการศึกษา                                66,300 บาท
  - ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับครูผู้ดูแลเด็กในสามจังหวัด       
                                                           60,000 บาท
2.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ              
                                                      2,792,400 บาท
3.โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพลภาพ                                           
                                                          768,000 บาท
4.เงินอุดหนุนสําหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนแก่ผู้
ปฏิบัติงานในพืนทีจังหวัดชายแดนใต้        510,000 บาท
5.เงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพืนที 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้                 
                                                          673,200 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 82,640.00 289,240.00 495,840 0 % 495,840

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 6,400.00 22,400.00 38,400 0 % 38,400

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 6,400.00 22,400.00 38,400 0 % 38,400

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 13,760.00 41,280.00 82,560 0 % 82,560

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 0.00 149,420.00 571,130.00 979,080 0 % 979,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 258,620.00 946,450.00 1,634,280 1,634,280

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 295,030.00 975,457.06 1,290,600 16.23 % 1,500,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 51,221.99 17,150.00 57,200 359.02 % 262,560

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 26,916.30 91,400.00 159,200 -20.85 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 96,400.00 417,240.00 388,500 2.96 % 400,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 47,600.00 59,000.00 60,000 142.6 % 145,560

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 517,168.29 1,560,247.06 1,955,500 2,434,120

รวมงบบุคลากร 0.00 775,788.29 2,506,697.06 3,589,780 4,068,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอยะหา    จังหวัดยะลา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 247,370.00 166,000 20.48 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 12,000 -16.67 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 3,200.00 57,600.00 46,000 -21.74 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 2,400.00 43,755.00 58,000 19.66 % 69,400

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 6,510.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 6,510.00 5,600.00 348,725.00 282,000 315,400

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 11,020.00 30,620.00 789,395.70 1,700,000 -55.24 % 761,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 30,610.00 50,000 -20 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 11,440.00 330,000 -100 % 0

2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

3. โครงการวันสําคัญของชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

4. โครงการ อบต.เคลือนที 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

5. โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 36,000 -100 % 0

6. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. และผู้นําชุมชน

0.00 0.00 0.00 220,000 -100 % 0

7. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตําบลตาชี

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

8. การเลือกตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

0.00 0.00 0.00 28,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
ปรองดอง อบต.ตาชี 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

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

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

ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันฯ 0.00 0.00 10,700.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 0.00 0.00 28,040.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการหน้าบ้านน่าอยู่ 0.00 0.00 37,195.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายต่างๆ 0.00 1,500.00 97,206.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายต่างๆ (เดินทางไปราชการ เช่น 
ค่าเบียเลียง พาหนะ ทีพัก และอืนๆ) 4,210.00 0.00 0.00 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาหรือ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 42,162.50 0.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

0.00 0.00 0.00 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายระบบจัดเก็บเอกสาร e-office 0.00 0.00 0.00 0 100 % 75,000

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

โครงการ อบต.เคลือนที 0.00 0.00 0.00 0 100 % 21,800

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 
ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กิจการของ อบต. 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. และผู้นําชุมชน

0.00 0.00 0.00 0 100 % 300,000
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โครงการวันสําคัญของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
ปรองดอง อบต.ตาชี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตําบลตาชี

0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 14,375.39 80,000 100 % 160,000

รวมค่าใช้สอย 15,230.00 74,282.50 1,341,195.09 2,574,500 1,978,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 51,000.00 140,000 -67.86 % 45,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 13,974.20 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,799.96 5,000.00 43,716.45 75,000 10.67 % 83,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 4,244.00 5,000 -100 % 0

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 14,430.00 35,000 -42.86 % 20,000

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

รวมค่าวัสดุ 4,799.96 5,000.00 127,364.65 330,000 198,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 14,114.54 128,651.93 270,000 -7.41 % 250,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 212.45 107.75 1,844.95 20,000 -50 % 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 123.00 4,240.00 2,839.00 10,000 -50 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 7,522.10 3,761.05 63,558.00 105,000 -23.81 % 80,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 7,857.55 22,223.34 196,893.88 405,000 345,000

รวมงบดําเนินงาน 34,397.51 107,105.84 2,014,178.62 3,591,500 2,837,200
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซือพัดลมตังพืนชนิด 3 ขา 0.00 0.00 0.00 7,500 -100 % 0

2. จัดซือพัดลมไอนํา 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

เก้าอี 0.00 0.00 19,800.00 0 0 % 0

เก้าอีคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000

เก้าอีแถวรอ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,500

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

เก้าอีสํานักงานล้อเลือนมีพนักวางแขนขา
เหล็ก 0.00 0.00 1,800.00 0 0 % 0

เก้าอีห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 36,000

เครืองปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 593,600

โซฟาสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 45,000

ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 0.00 0.00 36,800.00 0 0 % 0

ตู้สาขาโทรศํพท์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0.00 36,000.00 0 0 % 0

โต๊ะพับหน้าสีเหลียมผืนผ้า 0.00 0.00 15,120.00 0 0 % 0

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,000

โต๊ะสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โต๊ะห้องประชุม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

ม่านปรับแสง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 245,400

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดเครืองเสียงสนาม 0.00 0.00 95,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1. จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 24,000 -100 % 0
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โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 17,000

ป้ายโครงเหล็ก 0.00 0.00 150,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 0.00 0.00 0.00 0 100 % 14,000

เตาแก๊ส 0.00 0.00 5,950.00 0 0 % 0

ถังแช่นําแข็งพลาสติก 0.00 0.00 9,600.00 0 0 % 0

ถังต้มนําร้อนไฟฟ้า 0.00 0.00 9,200.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

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

0.00 0.00 0.00 46,000 -100 % 0

2. จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 0.00 0.00 0.00 21,000 -100 % 0

3. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 7,400 -100 % 0

4. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) 0.00 0.00 0.00 4,300 -100 % 0

5. จัดซือเครืองสํารองไฟขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 6,200 -100 % 0

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,600

จอภาพ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,300

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 29,155.00 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 408,425.00 216,400 1,113,400

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 408,425.00 216,400 1,113,400

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 20,000.00 76,000 -73.68 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 20,000.00 76,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 20,000.00 76,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 34,397.51 882,894.13 4,949,300.68 7,473,680 8,039,000
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 184,820.00 298,130.00 710,000 46.3 % 1,038,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 6,050.00 9,310.00 28,000 435.71 % 150,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 14,000.00 24,500.00 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 204,870.00 331,940.00 780,000 1,230,720

รวมงบบุคลากร 0.00 204,870.00 331,940.00 780,000 1,230,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 140,000 -28.57 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 -20 % 8,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 10,800.00 49,400.00 80,000 27.5 % 102,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 22,000.00 42,000 30.48 % 54,800

รวมค่าตอบแทน 0.00 10,800.00 71,400.00 272,000 264,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,000.00 3,000.00 107,300.00 310,000 -61.29 % 120,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 90,000 -100 % 0

2. โครงการการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

3. โครงการออกบริการจัดเก็บภาษี
เคลือนที 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

4. โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัด
ทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 8,380.00 0 100 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในโครงการออกบริการจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที 0.00 0.00 5,700.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทําบัญชี e-
laas 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลือนที 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 3,290.00 20,000 -25 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 3,000.00 3,000.00 124,670.00 480,000 255,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 19,089.05 40,000 -25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 7,300.00 15,000 -33.33 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 26,389.05 55,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 3,000.00 13,800.00 222,459.05 807,000 559,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 27,600

โต๊ะทํางาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000

โต๊ะทํางานเหล็ก 0.00 0.00 6,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1. จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด 
LED ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 3,700 -100 % 0

คอมพิวเตอร์ แบบ 1 0.00 0.00 0.00 0 100 % 22,000

เครืองสํารองไฟ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 3,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 6,000.00 13,700 60,800

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 6,000.00 13,700 60,800

รวมงานบริหารงานคลัง 3,000.00 218,670.00 560,399.05 1,600,700 1,851,320

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 37,397.51 1,101,564.13 5,509,699.73 9,074,380 9,890,320

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
ราษฎรพิทักษ์ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 130,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมความรู้กฏหมายขับขี
ปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มราษฎร
พิทักษ์ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 130,000

ประเภทรายจ่ายเพือสนับสนุนกิจกรรม
กลุ่มราษฎรพิทักษ์ตําบลตาชี 0.00 0.00 129,750.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 129,750.00 130,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 129,750.00 130,000 140,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 129,750.00 130,000 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

2. โครงการส่งเสริมการดําเนินงานของ
ศูนย์ อปพร. อบต.ตาชี 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

3. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนในช่วงเทศกาล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 35,000

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000

โครงการสังใช้ สมาชิก อปพร. ตรวจตรา
ดูแล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ประเภทรายจ่ายเพือป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 0.00 0.00 15,200.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 15,200.00 100,000 185,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 15,200.00 110,000 185,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 15,200.00 110,000 185,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 144,950.00 240,000 325,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 298,400 -7.04 % 277,380

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 10,000 200 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 308,400 307,380

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 308,400 307,380

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 106,000 -71.7 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 111,000 33,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 1,550.00 0.00 30,000 233.33 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

3. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 4,000 -100 % 0

4. โครงการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็ก
ปฐมวัย ศพด.บ้านนอก 0.00 0.00 0.00 5,700 -100 % 0

6. โครงการทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

7. โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.บ้าน
นอก 0.00 0.00 0.00 4,300 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 34,471.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 35,000

โครงการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.บ้าน
นอก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็ก
ปฐมวัย ศพด.บ้านนอก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 1,550.00 34,471.00 204,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 4,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

วัสดุอืน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 29,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 7,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0 7,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 1,550.00 34,471.00 315,000 329,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1. จัดซือพัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 9,000 -100 % 0

วันทีพิมพ์ : 12/10/2559  15:35:22 หน้า : 12/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1. จัดซือเครืองกรองนํา 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 29,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

1. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 79,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 0.00 1,550.00 34,471.00 702,400 636,380

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 288,360

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 102,480

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 0 390,840

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0 390,840

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 0 22,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

ค่าอาหารกลางวัน 0.00 14,700.00 107,100.00 196,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 80,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 257,400

รวมค่าใช้สอย 0.00 14,700.00 107,100.00 196,000 352,400

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 181,190.50 397,600 -47.95 % 206,949

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 181,190.50 397,600 206,949

รวมงบดําเนินงาน 0.00 14,700.00 288,290.50 593,600 581,349

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 260,000.00 264,000 12.12 % 296,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 260,000.00 264,000 296,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 260,000.00 264,000 296,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 14,700.00 548,290.50 857,600 1,268,189

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 16,250.00 582,761.50 1,560,000 1,904,569
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก 
เยาวชนตังครรภ์ไม่พร้อม 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ 0.00 0.00 18,500.00 0 0 % 0

โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการชุมชนปลอดบุหรี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการทําหมันสัตว์จรจัด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
เอดส์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 18,500.00 50,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 20,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 18,500.00 70,000 90,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 75,000 -50 % 37,500

วันทีพิมพ์ : 12/10/2559  15:35:22 หน้า : 15/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 37,500.00 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 37,500.00 75,000 37,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 37,500.00 75,000 37,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 0.00 56,000.00 145,000 127,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 56,000.00 145,000 127,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 256,100 0.62 % 257,700

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 5,000 590 % 34,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 139,500 -5.2 % 132,240

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 29,000 86.21 % 54,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 0.00 429,600 478,440

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 429,600 478,440

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 33,000 51.52 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 38,000 55,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 30,000 -33.33 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

2. โครงการฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงาน
สวัสดิการผู้สูงอายุ ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย
โอกาส

0.00 0.00 40,280.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 40,280.00 120,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 40,280.00 158,000 135,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ 
ตําบลตาชี

0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 50,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 50,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 40,280.00 637,600 613,440

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

โครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการสงเคราะห์ประชาชนประสบ
ความเดือดร้อน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทําช่วงปิด
เทอม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูง
อายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 30,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 42,845

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 42,845

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 30,000 322,845

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 30,000 322,845

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 40,280.00 667,600 936,285

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 103,070.00 161,699.33 340,000 31.39 % 446,720

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 8,220.00 2,220.00 90,000 -22.22 % 70,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 14,000.00 22,866.67 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 125,290.00 186,786.00 472,000 558,720

รวมงบบุคลากร 0.00 125,290.00 186,786.00 472,000 558,720
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 100,000 -70 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 13,500.00 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,702.00 4,000.00 20,000 -40 % 12,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 1,702.00 17,500.00 166,000 83,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 16,560.00 25,000 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

2. โครงการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการ
ปกครองของ อบต.ตาชี 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 4,520.00 0 100 % 30,000

โครงการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการ
ปกครองของ อบต.ตาชี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 27,000.00 0.00 2,627.00 120,000 41.67 % 170,000

รวมค่าใช้สอย 27,000.00 0.00 23,707.00 195,000 260,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 4,400.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 48,531.00 140,000 -28.57 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 0.00 5,230.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 10,630.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 68,791.00 220,000 170,000

รวมงบดําเนินงาน 27,000.00 1,702.00 109,998.00 581,000 513,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,000

ตู้เก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 9,600

โต๊ะสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 80,000 17,600

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

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

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังเครืองกรองนําประปาหมู่
บ้าน 0.00 0.00 194,000.00 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. 0.00 0.00 0.00 0 100 % 615,000

โครงการปรับปรุงระบบประปา 0.00 0.00 281,000.00 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

บํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อ
สร้าง 0.00 0.00 0.00 70,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 775,000.00 70,000 615,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 775,000.00 150,000 632,600

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 162,454.90 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 162,454.90 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 162,454.90 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 27,000.00 126,992.00 1,234,238.90 1,203,000 1,704,320

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000 50,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1. จัดซือรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตัง
กระเช้าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 4,400,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,450,000 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 230,000

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

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

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

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

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 1,712,700.00 0 230,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 1,712,700.00 4,450,000 230,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 950,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0 950,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0 950,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 1,712,700.00 4,500,000 1,230,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 67,200

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000 107,200

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 1,400.09 1,400.00 46,150.00 120,000 -16.67 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 1,400.09 1,400.00 46,150.00 120,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 1,400.09 1,400.00 46,150.00 170,000 207,200

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 1,400.09 1,400.00 46,150.00 170,000 207,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบําบัดนําเสีย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวย นําใส ไม่ทิงขยะลง
คลอง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 20,000

รวมงานบําบัดนําเสีย 0.00 0.00 0.00 0 20,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 28,400.09 128,392.00 2,993,088.90 5,873,000 3,161,520

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0

โครงการบ้านน่าอยู่ หมู่บ้านสะอาด ตําบล
ตาชี 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 
บูรณาการแผนชุมชนเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี หรือแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค.) 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมความรู้ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 80,000 -50 % 40,000
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โครงการส่งเสริมความรู้เสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 60,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 50,000 100 % 100,000

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี วันสตรีสากล 0.00 0.00 0.00 20,000 50 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 405,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 405,000 260,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 0.00 405,000 260,000

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และกิจกรรมบําบัดฟืนฟู/ผู้ติดยาเสพติด

0.00 0.00 63,420.00 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลตาชี 0.00 0.00 44,110.00 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน 0.00 0.00 8,850.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 136,477.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 136,477.00 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 0.00 136,477.00 0 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 136,477.00 405,000 260,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 19,005.00 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

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

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 45,105.00 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 45,105.00 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 45,105.00 0 0
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ
ติด 0.00 0.00 0.00 120,000 -100 % 0

2. โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬา
ข้าร่วมแข่งขันภายนอกตําบล 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

3. โครงการวันท้องถินไทย (คนท้องถิน
สัมพันธ์) 0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา 0.00 0.00 138,320.00 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการวันท้องถินไทย (คนท้องถิน
สัมพันธ์) 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาข้า
ร่วมแข่งขันภายนอกตําบล 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 138,320.00 180,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 138,320.00 180,000 210,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 138,320.00 180,000 210,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

2. โครงการมหกรรมผลไม้และของดี
ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

3. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0
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4. โครงการวันเข้าพรรษาถือศีล 5 ละ
อบายมุข 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

5. โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสาร์ท
เดือนสิบ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

6. โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอย
กระทง 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

7. โครงการสืบสานประเพณี รดนําดําหัว
ผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 70,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีท้อง
ถิน 10,350.00 0.00 50,100.00 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเรียนรู้
ธรรมะวันอาทิตย์ 0.00 0.00 14,250.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของ
ดีตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมอัตลักษ์ชุมชน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

โครงการสืบสานประเพณี รดนําดําหัวผู้
สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 60,000

โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิน ตําบลตาชี 0.00 0.00 0.00 0 100 % 100,000

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 10,350.00 0.00 64,350.00 250,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 10,350.00 0.00 64,350.00 250,000 260,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

จัดซือเครืองดนตรีไทย 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

จัดซือชุดมโนราห์ 0.00 0.00 0.00 70,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 120,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 120,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 10,350.00 0.00 64,350.00 370,000 260,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  โครงการส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 20,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 0.00 0.00 0 20,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10,350.00 0.00 247,775.00 550,000 490,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 1 บ้านแค่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 2 บ้านนอก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 3 บ้านออก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 4 บ้านไร่ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 5 บ้านเหมือง
ล่าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 150,000

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0 150,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0.00 0.00 0.00 0 150,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0 150,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 20,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0 5,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 25,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 25,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0

2. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมา
จากพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการของศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการด้าน
พลังงาน 0.00 0.00 3,600.00 0 0 % 0

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

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

โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอัน
เนืองมาจากพระราชดําริ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 48,200.00 70,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 48,200.00 70,000 50,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 0.00 48,200.00 70,000 50,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 0.00 48,200.00 70,000 75,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 2,880.00 16,677.00 50,000 -6 % 47,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,792,400

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 768,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 94,770.00 438,640 -54.29 % 200,500

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 10,600.00 0.00 40,000.00 100,000 -55 % 45,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 60,000.00 89,500.00 0.00 110,000 15.37 % 126,906

รวมงบกลาง 70,600.00 92,380.00 151,447.00 698,640 3,979,806

รวมงบกลาง 70,600.00 92,380.00 151,447.00 698,640 3,979,806

รวมงบกลาง 70,600.00 92,380.00 151,447.00 698,640 3,979,806

รวมแผนงานงบกลาง 70,600.00 92,380.00 151,447.00 698,640 3,979,806

รวมทุกแผนงาน 146,747.60 1,338,586.13 9,910,679.13 19,283,620 21,300,000

วันทีพิมพ์ : 12/10/2559  15:35:23 หน้า : 31/31



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
อําเภอ ยะหา   จังหวัดยะลา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 21,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,039,000 บาท
งบบุคลากร รวม 4,068,400 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

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
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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
ตามระเบียบกฏหมายทีกําหนด

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,434,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,500,000 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 262,560 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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน   เงินปรับปรุงค่าตอบแทน  ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา
ได้แก่
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
3. ตําแหน่ง นักการภารโรง
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 145,560 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 2 อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา 
ได้แก่
1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ
2. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
3. ตําแหน่ง นักการภารโรง

งบดําเนินงาน รวม 2,837,200 บาท
ค่าตอบแทน รวม 315,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือ  สังการทีกําหนด
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น
เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 69,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี  ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน
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ค่าใช้สอย รวม 1,978,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 761,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี
1. ค่ารับวารสารสิงพิมพ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ-ค่าธรรมเนียม-เบียประกันภัยรถยนต์ 
ค่าจัดทําแผ่นป้ายและแผ่นผ้าประชาสัมพันธ์ เพือรณรงค์
เผยแพร่หรือสร้างจิตสํานึกต่าง ๆ ตามนโยบาย คําสังหรือหนังสือ
สังการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดตรวจสอบแนวเขตทีดินสาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึงอย่างใด
ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น  ค่าจ้างเหมา
คนงานทัวไป  ค่าจ้างเหมาคนสวน จ้างเหมาเก็บขยะ  ฯลฯ)
เป็นเงิน   391,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาบริการดูแล website ประชาสัมพันธ์ อบต.  
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการดูแลwebsite
(รวมถึงการUpdate ข้อมูล) ดูแลระบบโปรแกรมงาน
บริการภายใน Website พร้อมบริการจดทะเบียน Domain Name
เป็นเงิน 10,000 บาท
3. ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถานทีราชการ(แม่บ้าน)
จํานวน 1 คน เดือนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที 0808.2/ว 3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559)
4. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(ยาม)
จํานวน 4 คน เดือนละ 6,000 บาทต่อคน เป็นเงิน 288,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที 0808.2/ว 3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที 
มท 0808.4/ว 2381ลงวันที 15 สิงหาคม 2558 ดังนี
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่
รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินทีมีผู้อุทิศให้ เป็นเงิน 20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  
ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารรวมทังค่าบริการและ
ค่าใช้จ่ายอืนซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ  ตรวจงานหรือเยียมชมหรือ
ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล  องค์การบริหารส่วนตําบลตาชีมีรายได้จริง
ในปีงบประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เป็นเงิน  11,940,263.38  บาท  
2. ค่าเลียงรับรองการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามระเบียบกฏหมายหรือ
หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้ตังงบ
ประมาณในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิน เป็นเงิน 20,000 บาท 
เพือจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมต่าง ๆ เครือง
ใช้ในการเลียงรับรองและค่าบริการอืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายที
เกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืน ๆ 
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้าร่วมประชุม

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างตามภารกิจ 
สมาชิก อปพร.และบุคคลภายนอกทีได้รับคําสังให้ไปราชการ
รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนสําหรับสมาชิก อปพร.
สมาชิกทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ประจําตําบล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง/เลือกตังซ่อม นายก อบต.
หรือสมาชิกสภา อบต.เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดตังศูนย์ประสานงาน
การเลือกตัง ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตัง/ผู้เสียสิทธิ
เลือกตัง  ค่าเอกสารสิงพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าจัดทําป้ายปิดประกาศทีหน่วย
เลือกตังและป้ายประกาศผลการเลือกตัง  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
อบรมบุคลากรการเลือกตัง รวมทังผู้สมัครและบุคคลทีเกียวข้อง
กับการเลือกตังตามกฏหมายระเบียบ  ข้อกําหนด   ประกาศหรือ
คําสังของ กกต. ค่าประชาสัมพันธ์การเลือกตัง และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ   
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 103

วันทีพิมพ์ : 12/10/2559  15:36:10 หน้า : 5/35



ค่าใช้จ่ายระบบจัดเก็บเอกสาร e-office จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บเอกสารในระบบ e-office
เช่น ค่าจ้างเหมาจัดเก็บเอกสารในระบบ e-office และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 99
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส ทีจําเป็นและ
มีความสําคัญ
โครงการ อบต.เคลือนที จํานวน 21,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลือนที 
ในการออกหน่วยบริการและการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ 
ตามภารกิจหน้าทีแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 99
โครงการจัดกิจกรรม 5 ส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม 5 ส เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตําบลตาชี จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคน
ในชาติเช่น ค่าป้าย ค่าธง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า102
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของ อบต. จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการ
ของ อบต. ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการแถลงข่าวหรือสือมวลชนสัญจร
ค่าผลิตวารสาร อบต. รายการ วิทยุ เอกสารเผยแพร่ คู่มือการ
ติดต่องาน อบต. เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 71
โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. และผู้นําชุมชน

จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้นําชุมชน
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าเบียเลียง  ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ เป็นเงิน
300,000 บาท  ตังงบประมาณโดยนําฐานรายได้ทุกประเภทรวมถึง
เงินอุดหนุนทัวไปของปีงบประมาณทีผ่านมารายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
ตังงบประมาณได้ไม่เกิน 3% ซึงในปีงบประมาณทีผ่านมาองค์การ
บริหารส่วนตําบลตาชีมีรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทัวไป
เป็นเงิน  15,859023.13 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุดที มท 0808.2/ว 3446 
ลงวันที 19  ตุลาคม 2548 เรือง การเดินทางไปราชการต่างประเทศ
และการศึกษาดูงานทังในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 101
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โครงการวันสําคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ จํานวน 23,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสําคัญของชาติและสถาบัน
พระมหากษัตริย์เนืองในวันสําคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันเฉลิม
พระชนมพรรษา ฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ เช่น ค่าจัดหาพันธุ์กล้าไม้ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 92
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปรองดอง อบต.ตาชี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ปรองดอง 
อบต.ตาชี เช่น การจัดอบรม การประชุมชีแจง กิจกรรมคืนความสุข
ให้กับประชาชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า102 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตําบลตาชี

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 101

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
สําหรับรถยนต์นังธรรมดาเครืองยนต์ดีเซล 
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 11,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 67,200 บาท
สําหรับรถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 11,700 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559)
2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ เช่น  เครืองพิมพ์ดีด
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ ฯลฯ
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 198,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ไม้บรรทัด หมึก
ปากกา ธงชาติ ตรายาง ทีถูพืน นําดืมสําหรับบริการประชาชน 
สมุดประวัติข้าราชการ พระบรมฉายาลักษณ์ แผ่นป้ายชือสํานักงาน
แผงกันห้อง (Patition) ฯลฯ

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

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด 
สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม 
แก้วนําจานรอง ถาด มีด กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน หัวเทียน หม้อนํารถยนต์  ฟิล์มกรองแสง 
กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน
สําหรับใช้กับรถส่วนกลาง (ยกเว้นรถบรรทุกขยะ) ดังนี
1. ค่าวัสดุเชือเพลิง 
รถยนต์นังธรรมดาเครืองยนต์นังดีเซล  จํานวน 2 คัน 
เป็นเงิน 70,400 บาท
รถยนต์จักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล จํานวน 1 คัน 
เป็นเงิน 3,300 บาท
2. ค่าวัสดุหล่อลืนยานพาหนะ
รถยนต์นังธรรมดาเครืองยนต์นังดีเซล  จํานวน 2 คัน 
เป็นเงิน 4,000 บาท
รถยนต์จักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล จํานวน 1 คัน 
เป็นเงิน 300 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบกาารพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
รวมถึงค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ เช่น ถ่าน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ
เป็นเงิน 5,000 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น
กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  เมมโมรีการ์ด ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ 
เมาส์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ และอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล และอาคารหรือสถาน
ทีอืน ๆ ทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ตาชี
รวมถึงไฟสาธารณะ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าเช่าเลขหมายและค่าใช้
บริการโทรศัพท์พืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น  ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ 
ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น ค่าใช้จ่าย
เกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและ
ค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม 
เป็นต้น รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 1,113,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,113,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี จํานวน 1 ตัว ไม่ปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้
อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
เก้าอีแถวรอ จํานวน 3,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีแถวรอมีพนักพิงแบบสแตนเลส 
ขนาด 4 ทีนังติดกัน จํานวน 1 ชุด สําหรับรองรับประชาชน
ทีมารอรับบริการขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 98
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานล้อเลือน มีพนักวางแขน 
ขาเหล็ก จํานวน 5 ตัวไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน 
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
เก้าอีห้องประชุม จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดซือเก้าอีขาเหล็ก บุนวม มีพนักพิง จํานวน 40 ตัว 
ราคาตัวละ  900 บาท เป็นเงิน 36,000 บาท 
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 103
เครืองปรับอากาศ จํานวน 593,600 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดซือเครืองปรับอากาศพร้อมติดตังโดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545
และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ประกอบด้วย
1. เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน   ขนาด 36000 BTU
จํานวน   4 เครือง
2. เครืองปรับอากาศแบบติดผนัง     ขนาด 24000 BTU
จํานวน 11 เครือง
3. เครืองปรับอากาศแบบติดผนัง     ขนาด 12000 BTU
จํานวน   1 เครือง
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
แต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชี จึงขออนุมัติจัดซือตามราคา
ในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 97
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โซฟาสํานักงาน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดโซฟา ทําด้วยไม้ขนาด 4 ทีนัง 
ประกอบด้วย ตัวยาว 1 ตัว ตัวเล็ก 3 ตัว พร้อมทีวางของ 1 ตัว 
จํานวน 3 ชุด ตามรายละเอียดทีองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 98
ตู้สาขาโทรศํพท์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด 3 สายนอก 8 สายใน 
ขยายได้สูงสุด 8 สายนอก 24 สายใน พร้อมเดินสายโทรศัพท์
ภายใน(สายใน) กันฟ้า STABIL Resettable Surge Protector 
Box for Telephone Line 2 Pair และเครืองโทรศัพท์ 
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 97
โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโตีะคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
โต๊ะสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก
จํานวน 5 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
โต๊ะห้องประชุม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะห้องประชุม จํานวน 20 ตัว 
ราคาตัวละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
พืนหน้าปูด้วยโฟเมก้า ขาชุบโครเมียมสามารถพับได้
ขนาดไม่น้อยกว่า 45 x 150 x 60 เซนติเมตร
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ 
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 98
ม่านปรับแสง จํานวน 245,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือม่านปรับแสงพร้อมติดตัง เพือติดตังในอาคาร
สํานักงาน อบต.ตาชี ตามรายละเอียดที อบต. กําหนดดังนี
ขนาดวงกบกว้าง  1.20 เมตร   สูง 1.65 เมตร     จํานวน     2  ชุด
ขนาดวงกบกว้าง  1.55 เมตร   สูง 1.65 เมตร     จํานวน   46  ชุด
ขนาดวงกบกว้าง  2.10 เมตร   สูง 1.65 เมตร    จํานวน      8  ชุด
ขนาดวงกบกว้าง  1.80 เมตร   สูง 1.65 เมตร     จํานวน     6  ชุด
ขนาดวงกบกว้าง  1.95 เมตร   สูง 1.15 เมตร     จํานวน     1  ชุด
ขนาดวงกบกว้าง  1.10 เมตร   สูง 1.40 เมตร     จํานวน     2  ชุด
ขนาดวงกบกว้าง  2.60 เมตร   สูง 1.10 เมตร    จํานวน      2  ชุด
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ จึงขออนุมัติ
จัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 99
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิว 
พร้อมติดตังสํานักงาน จํานวน 1 เครือง
ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
แต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือบัญชี จึงขออนุมัติจัดซือตามราคา
ในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 99

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองทํานําเย็น จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทํานําเย็น จํานวน 1 เครือง 
เป็นเงิน 14,000 บาท 
คุณลักษณะ
1. ตัวเครืองทังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
2. ถังบรรจุนําภายในทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิมไร้สารตะกัว
3. มีอุปกรณ์ควยคุมการเปิด-ปิดนํา
4. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ
5. ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
6. ราคาไม่รวมค่าติดตัง อุปกรณ์การติดตัง 
เช่น เบรคเกอร์กันดูดและไม่รวมเครืองกรองนํา 
ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
แต่ต้องการคุณสมบัตินอกเหนือจากบัญชีจึงขออนุมัติจัดซือตาม
ราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 97

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองสํารองไฟ จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด  800  VA 
จํานวน 3 เครือง ราคาเครืองละ 3,200 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA Z480 (48 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96
จอภาพ จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
จํานวน 1 จอ 
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 
  1,920 x 1,080 pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือโดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 96
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งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีดินและ
สิงก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาทีปรึกษา เพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผลความพึงพอใจของผู้รับการบริการของ อบต.ตาชี 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 101

งานบริหารงานคลัง รวม 1,851,320 บาท
งบบุคลากร รวม 1,230,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,230,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,038,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 4 อัตรา ได้แก่
1. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
2. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
3. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 150,000 บาท
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  ให้แก่
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง
2.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 
3.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

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

งบดําเนินงาน รวม 559,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 264,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือสังการทีกําหนด
2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น
เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว1562 
ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบฯ กําหนด 
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ. 2551)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 54,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 255,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
- ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร เข้าปกหนังสือต่างๆ 
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผูัรับจ้าง
ทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง 
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาบริการสํารวจและจดมาตรวัดนํา
ระบบประปา  ค่าจ้างเหมาบริการเก็บเงินค่าขยะ เก็บค่านําประปา
ตลอดจนดูแลระบบประปา เป็นต้น)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอกทีได้รับ
คําสังให้ไปราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
ค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ชําระภาษี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงข้อมูลผู้ชําระภาษีของงาน
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการคัดลอก
ข้อมูล ค่าสํารวจและปรับปรุงข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 100
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดทําบัญชี e-laas จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-Laas) ให้มีความพร้อมทีจะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบ (E-Laas)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า99
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลือนที
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับ
การดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 99

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงานเพือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น
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ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ไม้บรรทัด 
หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึกสําหรับเคืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
 เมาส์ และอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 60,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานล้อเลือน มีพนักวางแขน 
ขาเหล็ก จํานวน 1 ตัว
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 27,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกชนิดบานเลือน
กระจกแบบ 2 บานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6 ตู้ 
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 99
โต๊ะทํางาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาท้องถินหรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ แบบ 1 จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง 
ราคาเครืองละ 23,000 บาทคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ L3 
Cache Memory หรือแบบ Smart Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีแผนวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักหรือมีหน่วย
ประมวลผลกราฟฟิก ติดตังอยู่ภายใน มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU) ทีมีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจําไม่น้อย กว่า 1 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย
แบบ (Network Interface) 10/100/1000  Base - T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600:1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 1 หน่วย 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562  หน้า 96

เครืองสํารองไฟ จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 1 เครือง ราคาเครืองละ 3,200 บาท 
คุณลักษณะพืนฐาน ดังนี 
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA Z480 (48 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 96

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมความรู้กฏหมายขับขีปลอดภัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้กฏหมายขับขีปลอดภัย
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 95
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มราษฎรพิทักษ์ตําบลตาชี จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มราษฎร
พิทักษ์ตําบลตาชี เพือช่วยเหลือด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย เช่น สนับสนุนเครืองอุปโภค
บริโภค ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 93

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนในช่วงเทศกาล จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ 
เช่น ค่าป้าย ค่าเอกสาร ค่าเบียเลียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 95 
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเบียเลียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าอาหาร/ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 93 
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี  เช่น ค่าเบียเลียง ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ  
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 95 
โครงการสังใช้ สมาชิก อปพร. ตรวจตราดูแล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสังใช้  อปพร.ตรวจตราดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น ค่าเบียเลียง 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืมและ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 93 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 636,380 บาท
งบบุคลากร รวม 307,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 307,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 277,380 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
ได้แก่ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 329,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 33,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือ  สังการทีกําหนด
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น
เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี
- ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร เข้าปกหนังสือต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้าง
ทําการอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง
ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาแม่บ้านดูแล ศพด.  ค่าจ้างเหมา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของ 
พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างและบุคคลภายนอกทีได้รับคําสัง
ให้ไปราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
โครงการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปฐมวัยก้าวไกลสู่อาเซียน เช่น 
ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้าย ค่าเอกสาร ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 90
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โครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.บ้านนอก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนอกตําบลตาชี เช่น ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ค่าป้ายฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 90
โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนอก ได้แก่ กิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ 
วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมไว้ครู ฯลฯ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 25561 หน้า 97 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านนอก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลเด็กปฐมวัย
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนอก ตําบลตาชี เช่น ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -  2562 หน้า 90
โครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง  เช่น
ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง  ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 -2562 หน้า 90 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ ค่าจ้างเหมาแรงงานเพือซ่อมแซมทรัพย์สิน
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 29,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ไม้บรรทัด 
หมึก ดินสอ ปากกา ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ไฟฟ้าประดับ 
ไฟฟ้าเรืองแสง โคมไฟ ฟิวส์ เทปพันสาย  สายไฟ ฯลฯ  

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด
สบู่ ผงซักฟอก นํายาล้างจาน ฯลฯ

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

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟฟ้า 
หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก
ตําบลตาชี 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,268,189 บาท
งบบุคลากร รวม 390,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 390,840 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,360 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
ตามระเบียบกําหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 102,480 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา ได้แก่ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
(ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดยะลา เรือง
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของ อบต.ได้รับเงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
ฉบับที 2 พ.ศ. 2558 ลงวันที 23 ก.ค. 2558)

งบดําเนินงาน รวม 581,349 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือ  สังการทีกําหนด
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น
เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 352,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
ค่าเบียงเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างและบุคคลภายนอกทีได้รับคําสัง
ให้ไปราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ เด็กและเยาวชน เช่น กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ กิจกรรมศิลปศึกษา ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 257,400 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กบ้านนอก 
จํานวน 1 ศูนย์ จํานวนเด็ก 39 คน คนละ 20 บาท จํานวน 280 วัน
งวดที 1 จํานวน 140 วัน เป็นเงิน  109,200 บาท
งวดที 2 จํานวน 140 วัน เป็นเงิน  109,200 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน 218,400 บาท (โดยการเบิกหักผลักส่งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว1918 ลงวันที 16
 มิถุนายน 2552 และตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน
ที มท 0816.4/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559)
2. เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอกเป็นค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและ
เครืองเล่นพัฒนาการเด็ก จํานวน 39 คน คนละ 1,700 บาท
เป็นเงิน 66,300 บาท (โดยการเบิกหักผลักส่งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว401 ลงวันที 11 มิถุนายน 2551
และตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0816.4/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559)

ค่าวัสดุ รวม 206,949 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 206,949 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่
1. นักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.) โรงเรียนบ้านตาชี จํานวน 69 คน  คนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วัน (เปิดเทอม 200 วัน  ปิดเทอม 60 วัน) 
เป็นเงิน 132,217 บาท จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559
2. เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอก จํานวน 39 คน
คนละ 7.37 บาท จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 80,480 บาท
จํานวนเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2559
(ตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0816.4/ว1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559)

งบเงินอุดหนุน รวม 296,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 296,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 296,000 บาท

1. เพือจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ โรงเรียนบ้านตาชีเพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
อาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตาชี  จํานวน 69 คน
อัตราคนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  เป็นเงิน 276,000 บาท
ยอดจํานวนเด็กจัดสรร ณ วันที 10 มิ.ย. 59
2. เพือจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ โรงเรียนบ้านตาชีเพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน
โครงการเกษตรเพืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนวพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นเงิน 20,000 บาท
(หนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินจังหวัดยะลา
ที ยล 0023.3/ว 616 ลง 29 มิถุนายน 2559) 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 127,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ตําบลตาชี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อตําบลตาชี ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคฉีหนู
โรคไข้หวัดนก ฯลฯ  เช่น ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน ค่าสารเคมี
ค่านํามันเชือเพลิง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81

โครงการชุมชนปลอดบุหรี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการชุมชนปลอดบุหรี  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ.2560-2562 หน้า 82     

โครงการทําหมันสัตว์จรจัด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทําหมันสัตว์จรจัด เช่น ค่าเวชภัณฑ์ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการ
ดําเนินโครงการฯ
ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81                  

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับ
การดําเนิน โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เช่น ค่าวัคซีน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 81

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น
เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ นํายาต่าง  ๆ  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 37,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 37,500 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 37,500 บาท
เพือจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตําบลตาชี
โครงการสาธารณสุขมูลฐาน  จํานวน  5 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 82
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 613,440 บาท
งบบุคลากร รวม 478,440 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 478,440 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 257,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 
ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 34,500 บาท
เพือจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานใน
พืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่ง   ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
ได้แก่ ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินปรับปรุงค่าตอบแทน ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 1 อัตรา ได้แก่
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน
ตามระเบียบทีกําหนดให้เบิกจ่ายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจํา
สํานักงานในพืนทีพิเศษ  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
 เพือจ่ายเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือสังการทีกําหนด
2. ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น
เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างซึงปฏิบัติงานนอกเวลา
หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
โดยเบิกจ่ายตามหนังสือสังการทีกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี
- ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร เข้าปกหนังสือต่างๆ 
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ  
  อย่างหนึงอย่างใดซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ 
  หรือสิงก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น 
  ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ   ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป เป็นต้น)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลภายนอก
ทีได้รับคําสังให้ไปราชการ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 322,845 บาท
งบดําเนินงาน รวม 322,845 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการใจถึงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ เช่น  
ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าของรางวัล  ค่าจัดกิจกรรม
การแสดง ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจัดทําเอกสารและสือประชาสัมพันธ์
ต่างๆ  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด  ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่ายานพาหนะ ค่าเอกสาร ค่าป้าย ฯลฯ
ค่าวัสดุต่างๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 83
 
โครงการสงเคราะห์ประชาชนประสบความเดือดร้อน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสงเคราะห์ประชาชนทีประสบ
ความเดือดร้อน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกับส่วนราชการ
ทีเกียวข้อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ค่าเบียเลียง  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84
โครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทําช่วงปิดเทอม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมนักเรียนมีงานทําช่วงปิดเทอม
เช่น ค่าตอบแทน ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่ายานพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ    
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 90
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร              
ค่าเบียเลียง ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร
ค่าป้าย  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 84   

โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ผู้สูงอายุ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกับส่วนราชการทีเกียวข้อง
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ             
ค่าเบียเลียง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าของรางวัล  ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจัดทําเอกสารและสือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าพาหนะเดินทาง  
ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม        
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 86

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างเหมา
ซ่อมแซม ปรับปรุงทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีทีอยู่อาศัยอย่างมันคง ตามโครงการบ้าน
ท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว4283
ลงวันที 29 กรกฏาคม 2559   เรือง การดําเนินงาน "โครงการบ้าน
ท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี")

ค่าวัสดุ รวม 42,845 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 42,845 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย
อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก กระเบือง ฯลฯ  และวัสดุ อุปกรณ์อืน ๆ 
เพือใช้ดําเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ทีอยู่อาศัยให้กับ
ประชาขนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ยากจนให้มีทีอยู่
อาศัยอย่างมันคง ตามโครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที  มท 0891.4/ว4283 
ลงวันที 29 กรกฎาคม 2559 เรือง การดําเนินงาน "โครงการบ้าน
ท้องถินประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี")

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,704,320 บาท
งบบุคลากร รวม 558,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 558,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 446,720 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1.ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
2.ตําแหน่ง นายช่างโยธา
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงาน
ในพืนทีพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินพิเศษสู้รบ (พสร.)
ตลอดจนเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิการศึกษาทีเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
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 513,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 83,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษเพือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต.ตาชี โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ
หนังสือ  สังการทีกําหนด
2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต. โดยเบิกจ่ายตามระเบียบหนังสือสังการทีกําหนด เช่น
เงินรางวัล เงินค่าตรวจผลงาน เงินสมนาคุณ เป็นต้น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ อบต. ในกรณีที
ปฏิบัติงานเร่งด่วน ซึงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือ
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ
โดยเบิกจ่ายตามระเบียบ หนังสือสังการทีกําหนด

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี  ทีมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน

ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ดังนี  
- ค่าเย็บหนังสือ สําเนาเอกสาร  เข้าปกหนังสือต่างๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ (ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการ
อย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง ต่อเติม
ครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้าง เช่นค่าจ้างเหมาสูบนํา เป็นต้น )
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา
ของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้างและบุคคลภายนอกทีได้รับคําสัง
ให้ไปราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
โครงการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครองของ อบต.ตาชี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตการปกครอง
ของ อบต.ตาชี เช่น ค่าจ้างเหมา ค่าเบียเลียง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆ 
ทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
1. ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะ 
สําหรับรถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จํานวน 1 คัน
เป็นเงิน 11,700 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
2. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ เช่น  เครืองพิมพ์ดีด
เครืองคอมพิวเตอร์ เครืองถ่ายเอกสาร เครืองปรับอากาศ อาคาร 
โรงเรือน ถนน ชุดไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณหมู่บ้าน วัสดุอุปกรณ์ 
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นเงิน 158,300 บาท 

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม  ปากกา
สมุด ดินสอ  ตรายาง ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น สี  แปรงทาสี ปูนซีเมนต์
ทราย อิฐ กระเบือง ตลับเมตร ลูกดิง ท่อต่าง ๆ  
ไม้ต่างๆ  ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ดังนี
1. ค่าวัสดุเชือเพลิงรถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล 
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 3,300 บาท
2. ค่าวัสดุหล่อลืนยานพาหนะรถจักรยานยนต์เครืองยนต์เบนซิล 
จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 300 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)
3. เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น  นํามันดีเซล 
นํามันเบนซิน ฯลฯ สําหรับเครืองจักรกลประเภทต่าง ๆ ของ อบจ.
หรือของห่วยงานของรัฐแห่งอืน ที อบต. ได้มีหนังสือขอยืมหรือ
ขอใช้เครืองจักรกลในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หรือสิงก่อสร้างต่างๆ ในพืนที อบต.ตาชี เป็นเงิน 46,400 บาท

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

งบลงทุน รวม 632,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานล้อเลือน มีพนักวางแขน 
ขาเหล็ก จํานวน1 ตัวไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสํานักงบประมาณ  จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถิน
หรือราคาทีจัดซือได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก ชนิดบานเลือน
กระจกแบบ 2 บานเลือน ขนาด 5 ฟุต จํานวน 6 ตู้ 
ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ 
จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาทีจัดซือ
ได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 99
โต๊ะสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก 
จํานวน 1 ตัว  ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานัก
งบประมาณ จึงขออนุมัติจัดซือตามราคาในท้องถินหรือราคาที
จัดซือได้อย่างประหยัด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 98
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 615,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. จํานวน 615,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทีทําการ อบต.ตาชี 
โดยการก่อสร้างเสาธงทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 100
(โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสําหรับชดเชยรายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพืนที 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

งานไฟฟ้าถนน รวม 1,230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ สําหรับไฟสาธารณะ
เช่น หลอดไฟ สายไฟ บัลลาต์ท สตาร์ทเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 230,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายเนก-บ้านนางสมใจ หมู่ 3 บ้านออก ตําบลตาชี 
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 53
(จ่ายจากเงินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการเงินอุดหนุนสําหรับชดเชย
รายได้ทีลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืนที 5 จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ เป็นเงิน 58,200 บาท)

งบเงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 950,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 950,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา 
1. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายแรงสูงพร้อมติดตังหม้อแปลง
สํานักงาน อบต.ตาชี ตังไว้  800,000 บาท
ปรากกฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 70
2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
สายบ้านนายชํานาญ หมู่ที 2 บ้านนอก ตังไว้ 150,000 บาท
ปรากกฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 67
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 207,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 207,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 107,200 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร เช่น
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80
โครงการลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร
เช่น ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าเอกสาร
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ และค่าใช้จ่ายทีเกียว
ข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 67,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษายานพาหนะ รถบรรทุกขยะ 
เครืองยนต์ดีเซล  เป็นค่าซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/3523
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ
ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน 
สําหรับรถบบรทุกขยะของ อบต.ตาชี เช่น นํามันดีเซล
นํามันเบนซิล  นํามันจารบี ฯลฯ 

งานบําบัดนําเสีย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคลองสวย นําใส ไม่ทิงขยะลงคลอง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคลองสวย นําใน ไม่ทิงขยะลงคลอง
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 80
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล บูรณาการแผนชุมชนเพือจัดทําแผน
พัฒนาสามปี หรือแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล
การบูรณาการแผนชุมชนเพือจัดทําแผนพัฒนาสามปีหรือแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้าย ค่าเอกสารและค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 102
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ค่าเครืองมือเครืองใช้ในการประกอบ
อาชีพตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 75
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน (ศพค.) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2652 หน้า 83

โครงการส่งเสริมความรู้ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตําบลตาชี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
กับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 93
โครงการส่งเสริมความรู้เสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้เสริมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าพาหนะ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 102
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชน
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 83
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่มอาชีพ ตําบลตาชี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าป้าย  ค่าเอกสาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 75
โครงการสนับสนุนกลุ่มสตรี วันสตรีสากล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกลุ่มสตรีในวันสตรีสากล เช่น
ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ
และ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 84

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าเงินรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล  ฯลฯ 
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 86 
โครงการวันท้องถินไทย (คนท้องถินสัมพันธ์) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถินไทย(คนท้องถินสัมพันธ์)  
เช่น  ค่าชุดนักกีฬา  ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 102
โครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาข้าร่วมแข่งขันภายนอกตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทังประเภทกีฬาภายในและภายนอกพืนที
เช่น ค่าเบียงเลียง ค่าชุดนักกีฬา ค่าพาหนะ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องการการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 86 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจการศาสนา จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจการศาสนา ได้แก่
งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งานวันเข้าพรรษา การจัดกิจกรรม
วันสําคัญทางศาสนาโดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เช่น วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันออกพรรษา ฯลฯ รวมถึงการจัดอบรมเยาวชนศาสนา
สัมพันธ์ โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 92
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของดีตําบลตาชี จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและของดี
ตําบลตาชี จัด เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ผลไม้และของดี
ตําบลตาชี ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนิน
โครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  หน้า  92
โครงการส่งเสริมอัตลักษ์ชุมชน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอัตลักษ์ชุมชน เช่น
ค่าตอบแทนวิยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม 
ค่าเอกสารและสือประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 83
โครงการสืบสานประเพณี รดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการโครงการสืบสานประเพณีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ
เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเบียเลียง ค่าของขวัญ 
ของรางวัล ค่าสือประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
 ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 92

โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิน ตําบลตาชี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกียวกับการอนุรักษ์           
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถินตําบลตาชี ได้แก่ ประเพณี
ลอยกระทง  ประเพณีชักพระ ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ฯลฯ  
เช่น ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที  ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง  
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ค่าเบียเลียง ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 92
 
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิน เช่น
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
เงินรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 76 

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.  โครงการส่งเสริมการท่องเทียว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเทียวตําบลตาชี
เช่น ค่าแผ่นพับ ใบปลิว ป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 78
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 150,000 บาท
งบลงทุน รวม 150,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 150,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 1 บ้านแค่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างขุดบ่อนําตืนหมู่ที 1 บ้านแค่ จํานวน 1 บ่อ
ความลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร/บ่อ ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74
โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 2 บ้านนอก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างขุดบ่อนําตืน หมู่ที 2 บ้านนอก จํานวน 1 บ่อ
ความลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร/บ่อ ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74
โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 3 บ้านออก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างขุดบ่อนําตืน หมู่ที 3 บ้านออกจํานวน 1 บ่อ
ความลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร/บ่อ ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74
โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 4 บ้านไร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างขุดบ่อนําตืน หมู่ที 4 บ้านไร่ จํานวน 1 บ่อ
ความลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร/บ่อ ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74
โครงการขุดบ่อนําตืน หมู่ที 5 บ้านเหมืองล่าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างขุดบ่อนําตืน หมู่ที 5 บ้านเหมืองล่าง จํานวน1 บ่อ
ความลึกไม่น้อยกว่า 10 เมตร/บ่อ ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 74

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือการเกษตรประจําตําบลตาชี  
เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครืองดืม
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 76

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา
ผ้าใบหรือพลาสติก สปริงเกลอร์ ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 
โครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯ
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร/ค่าอาหารว่างและเครืองดืม
ค่าพันธุ์ไม้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและ
สิงแวดล้อม ได้แก่ การคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม การส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เช่น ค่าจัดหาพันธุ์ไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าป้าย ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับ
การดําเนินโครงการ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 79

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,979,806 บาท
งบกลาง รวม 3,979,806 บาท
งบกลาง รวม 3,979,806 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 47,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้างและเงินเพิมการครองชีพชัวคราว 
ตามกฏกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
พ.ศ.2545

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,792,400 บาท
เพือจ่ายเงินเบียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปี ขึนไปตามจํานวน
ผู้สูงอายุทีมีสิทธิตามหลักเกณ์ทีกําหนดทังหมด ซ่ึงประกาศรายชือ
ไว้และได้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูล
เบียยังชีพ โดยจ่ายเป็นสวัสดิการเบียยังชีพรายเดือนแบบขันบันได
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียยังชีพผู้สูงอายุของ 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   จะได้รับ 1,000 บาท
(ตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0891.3/ว1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 768,000 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพให้คนพิการทีมีสิทธิสามารถเข้าถึงสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือของรัฐอย่างทัวถึงโดยจ่าย ให้แก่ คนพิการทีมีสิทธิ
รับเงินเบียความพิการในอัตราคนละ 800 บาท ต่อเดือน
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบียความพิการให้คนพิการของ อปท พ.ศ. 2553 
และตังงบประมาณตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1502 ลงวันที 2 สิงหาคม 2559)

สํารองจ่าย จํานวน 200,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีมีความจําเป็นต้องจ่ายเพือปฏิบัติ
หน้าทีของ อบต. และไม่ได้ตังงบประมาณรายจ่ายไว้ หรือตัง
งบประมาณไว้แล้วแต่ไม่พอจ่ายตลอดจนการจ่ายในกรณีฉุกเฉิน
จําเป็นเร่งด่วน เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัยรวมถึงสาธารณะภัยอืน ๆ
เป็นต้น

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถินหรือพืนที ซึงองค์การบริหารส่วนตําบล
ขนาดกลางตกลงสมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40% ของ
เงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชีได้รับเงินจัดสรรในปีงบประมาณ
2559 เป็นเงิน 102,195 บาท จึงตังงบประมาณสมทบในปี
งบประมาณ 2560 เป็นเงิน 45,000 บาท
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว1263
ลงวันที 30 พฤษภาคม 2557 เรือง แจ้งประกาศเกียวกับหลัก
เกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 126,906 บาท
เพือจ่ายเงินเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท่องถิน  (กบท.) 
ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท่องถิน  ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559 
เรือง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลตังจ่ายในอัตราร้อยละ1 
ของประมาณการรายรับไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน ซึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี 
ประมาณการรายรับไม่รวมรายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ เงินทีมี
ผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนตังไว้ 12,690,600 บาท จึงตังจ่ายสมทบ
กองทุนกบท.ในอัตราร้อยละ 1 เป็นเงิน 126,906 บาท
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 45,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 47,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,792,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

126,906

สํารองจ่าย 200,500

เบียยังชีพคนพิการ 768,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 132,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 70,000 34,500

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 54,000

เงินเดือนพนักงาน 446,720 257,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 45,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 47,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 2,792,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

126,906

สํารองจ่าย 200,500

เบียยังชีพคนพิการ 768,000

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 288,360 400,000 820,600

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 30,000 412,560 547,060

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 102,480 145,560 302,040

เงินเดือนพนักงาน 277,380 2,538,720 3,520,520

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 124,200 136,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

50,000 300,000 430,000

ค่าเช่าบ้าน 138,000 174,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 20,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  โครงการส่งเสริม
การท่องเทียว 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 30,000 60,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

ค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐาน
ข้อมูลผู้ชําระภาษี

ค่าใช้จ่ายระบบจัดเก็บ
เอกสาร e-office

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
จัดทําบัญชี e-laas

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการ อบต.เคลือน
ที

โครงการกําจัดขยะ
แบบครบวงจร 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 150,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส ไม่ทิงขยะลงคลอง 20,000

โครงการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ตําบล
ตาชี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 18,000 33,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 100,000 881,000 1,051,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.  โครงการส่งเสริม
การท่องเทียว 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 50,000 300,000 440,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลหรือ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายปรับปรุงฐาน
ข้อมูลผู้ชําระภาษี 50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายระบบจัดเก็บ
เอกสาร e-office 75,000 75,000

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการ
จัดทําบัญชี e-laas 10,000 10,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

5,000 5,000

โครงการ อบต.เคลือน
ที 21,800 21,800

โครงการกําจัดขยะ
แบบครบวงจร 30,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านภัยยาเสพติด 150,000

โครงการคลองสวย นํา
ใส ไม่ทิงขยะลงคลอง 20,000

โครงการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ ตําบล
ตาชี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม 5 
ส

โครงการจัดทําค่าพิกัด
แนวเขตการปกครอง
ของ อบต.ตาชี

10,000

โครงการใจถึงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ 30,000

โครงการชุมชนปลอด
บุหรี 10,000

โครงการทําหมันสัตว์
จรจัด 10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 
ตําบลตาชี

โครงการปฐมวัยก้าว
ไกลสู่อาเซียน

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล บูรณาการ
แผนชุมชนเพือจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี หรือ
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง ศพด.บ้าน
นอก

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนในช่วงเทศกาล

โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
ของ อบต.
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดกิจกรรม 5 
ส 20,000 20,000

โครงการจัดทําค่าพิกัด
แนวเขตการปกครอง
ของ อบต.ตาชี

10,000

โครงการใจถึงใจ 
ห่วงใยผู้สูงอายุ 30,000

โครงการชุมชนปลอด
บุหรี 10,000

โครงการทําหมันสัตว์
จรจัด 10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 
ตําบลตาชี

23,000 23,000

โครงการปฐมวัยก้าว
ไกลสู่อาเซียน 10,000 10,000

โครงการประชาคมหมู่
บ้าน/ตําบล บูรณาการ
แผนชุมชนเพือจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี หรือ
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

10,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง ศพด.บ้าน
นอก

5,000 5,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กและสตรี

20,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 10,000

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนในช่วงเทศกาล

35,000 35,000

โครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์กิจการ
ของ อบต.

40,000 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร.

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. และผู้นําชุมชน

โครงการลด ละ เลิกใช้
โฟมบรรจุอาหาร 10,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย (คนท้องถิน
สัมพันธ์)

40,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติและสถาบันพระ
มหากษัตริย์

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนประสบความ
เดือดร้อน

50,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
ปรองดอง อบต.ตาชี

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการ
เกษตร

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค
.)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
ทบทวนสมาชิก อปพร. 70,000 70,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต. และผู้นําชุมชน

300,000 300,000

โครงการลด ละ เลิกใช้
โฟมบรรจุอาหาร 10,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย (คนท้องถิน
สัมพันธ์)

40,000

โครงการวันสําคัญของ
ชาติและสถาบันพระ
มหากษัตริย์

23,000 23,000

โครงการสงเคราะห์
ประชาชนประสบความ
เดือดร้อน

50,000

โครงการส่งเสริม สนับ
สนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
ปรองดอง อบต.ตาชี

30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพือการ
เกษตร

20,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวชุมชน (ศพค
.)

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจการศาสนา 40,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตําบล
ตาชี

40,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้กฏหมายขับขี
ปลอดภัย

โครงการส่งเสริมความ
รู้เสริมสร้างพลเมืองดี
วิถีประชาธิปไตย

10,000

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

โครงการส่งเสริมนัก
เรียนมีงานทําช่วงปิด
เทอม

30,000

โครงการส่งเสริม
พัฒนาประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
และเยาวชน

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

40,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและของดี
ตําบลตาชี

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนากลุ่มอาชีพ 
ตําบลตาชี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
กิจการศาสนา 40,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตําบล
ตาชี

40,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้กฏหมายขับขี
ปลอดภัย

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

โครงการส่งเสริม
พัฒนาประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก
และเยาวชน

80,000 80,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

40,000

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและของดี
ตําบลตาชี

30,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ

20,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนพัฒนากลุ่มอาชีพ 
ตําบลตาชี

100,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและดูแลเด็ก
ปฐมวัย ศพด.บ้านนอก

โครงการส่งเสริมอัตลัก
ษ์ชุมชน 15,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มสตรี วันสตรีสากล 30,000

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดส่งนักกีฬาข้าร่วม
แข่งขันภายนอกตําบล

20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มราษฎร
พิทักษ์ตําบลตาชี

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสังใช้ สมาชิก 
อปพร. ตรวจตราดูแล

โครงการสืบสาน
ประเพณี รดนําดําหัวผู้
สูงอายุ

60,000

โครงการหนูน้อยท่อง
โลกกว้าง

โครงการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน ตําบลตาชี

100,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม

30,000

โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน 15,000

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีเคลือนที

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 237,200 100,000

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริม
สุขภาพและดูแลเด็ก
ปฐมวัย ศพด.บ้านนอก

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมอัตลัก
ษ์ชุมชน 15,000

โครงการสนับสนุน
กลุ่มสตรี วันสตรีสากล 30,000

โครงการสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ 30,000

โครงการสนับสนุนการ
จัดส่งนักกีฬาข้าร่วม
แข่งขันภายนอกตําบล

20,000

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มราษฎร
พิทักษ์ตําบลตาชี

130,000 130,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

257,400 257,400

โครงการสังใช้ สมาชิก 
อปพร. ตรวจตราดูแล 30,000 30,000

โครงการสืบสาน
ประเพณี รดนําดําหัวผู้
สูงอายุ

60,000

โครงการหนูน้อยท่อง
โลกกว้าง 30,000 30,000

โครงการอนุรักษ์ ศิลป
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน ตําบลตาชี

100,000

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อม

30,000

โครงการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิน 15,000

โครงการออกบริการ
จัดเก็บภาษีเคลือนที 10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 175,000 562,200

ค่าวัสดุ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 42,845

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000

วัสดุอืน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีคอมพิวเตอร์

เก้าอีแถวรอ

เก้าอีทํางาน

เก้าอีสํานักงาน 2,000

เก้าอีห้องประชุม

เครืองปรับอากาศ

โซฟาสํานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร 9,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000 20,000 74,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 83,000 233,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 10,000 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 206,949 206,949

วัสดุการเกษตร 5,000

วัสดุก่อสร้าง 142,845

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 10,000 75,000 95,000

วัสดุอืน 5,000 5,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 80,000 80,000

ค่าไฟฟ้า 7,000 250,000 257,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000 5,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 10,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีคอมพิวเตอร์ 2,000 2,000

เก้าอีแถวรอ 3,500 3,500

เก้าอีทํางาน 2,000 2,000

เก้าอีสํานักงาน 10,000 12,000

เก้าอีห้องประชุม 36,000 36,000

เครืองปรับอากาศ 593,600 593,600

โซฟาสํานักงาน 45,000 45,000

ตู้เก็บเอกสาร 27,600 37,200
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้สาขาโทรศํพท์

โต๊ะทํางาน

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

โต๊ะสํานักงาน 6,000

โต๊ะห้องประชุม

ม่านปรับแสง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ แบบ 1

เครืองสํารองไฟ

จอภาพ

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 230,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 1 บ้านแค่ 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 2 บ้านนอก 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 3 บ้านออก 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 4 บ้านไร่ 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 5 บ้านเหมืองล่าง 30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต. 615,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้สาขาโทรศํพท์ 50,000 50,000

โต๊ะทํางาน 6,000 6,000

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 3,000 3,000

โต๊ะสํานักงาน 30,000 36,000

โต๊ะห้องประชุม 50,000 50,000

ม่านปรับแสง 245,400 245,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ แบบ 1 22,000 22,000

เครืองสํารองไฟ 12,800 12,800

จอภาพ 4,300 4,300

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 14,000 14,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
(LED TV) 17,000 17,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 230,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 1 บ้านแค่ 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 2 บ้านนอก 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 3 บ้านออก 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 4 บ้านไร่ 30,000

โครงการขุดบ่อนําตืน 
หมู่ที 5 บ้านเหมืองล่าง 30,000

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ อบต. 615,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 37,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 950,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

รวม 3,979,806 75,000 150,000 490,000 260,000 3,161,520 936,285 127,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 37,500

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 950,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 296,000 296,000

รวม 1,904,569 325,000 9,890,320 21,300,000
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