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สว่นที� 1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ยเพิ�มเติม 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

  

 

ของ 

 

 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตามที�สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีไดพ้จิารณาอนุมตัขิอ้บญัญตังิบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปแลว้นั.น

บดันี.  ปรากฏวา่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมคีวามจาํเป็นตอ้งตั.งงบประมาณ

รายจ่ายเพิ�มขึ.น  เนื�องจากมรีายรบับางประเภทเพิ�มมากขึ.น   ประกอบกบัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

มรีายรบัเกนิยอดรวมทั.งสิ.นของประมาณรายรบั   เป็นเงนิท ั.งสิ.น   171,774,107.35  บาท    และ

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ�นไดจ้ดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบเงนิอดุหนุน   อดุหนุนท ั �วไปเพื�อสนบัสนุนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น

รายการเงนิอดุหนุนสาํหรบัส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาของทอ้งถิ�น  ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิ

การปกครองทอ้งถิ�น  ด่วนที�สุด  ที� มท 0893.3/ว 1439   ลงวนัที�  28  สงิหาคม  2557    ใหแ้ก่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี   จาํนวน  7,000,000  บาท   ทาํใหม้คีวามจาํเป็นตอ้งตั.ง 

งบประมาณรายจ่ายเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1  เป็นเงนิท ั.งสิ.น  176,750,000  บาท

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยเพิ'มเตมิ ฉบบัที' 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คําแถลงงบประมาณ 2



 

สว่นที� 2 

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

เรื�อง 

งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบบัที� 1  

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย เพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ยอดรวม
ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 7,000,000.00              

แผนงานเคหะและชมุชน 24,942,000.00             

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 18,670,500.00             

ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 124,440,000.00           

ดา้นการดาํเนินงานอื�น
แผนงานงบกลาง 1,697,500.00              

176,750,000.00           งบประมาณรายจ่ายทั*งสิ*น  

บนัทกึหลกัการและเหตผุล

ประกอบรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ดา้น

บนัทกึหลกัการและเหตผุล 4



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

5

แผนงาน  การศึกษา

งบดาํเนินงาน
ค่าใชส้อย -                     -                     -                     7,000,000              7,000,000              

รวม -                      -                      -                      7,000,000              7,000,000              

แผนงาน  เคหะและชมุชน

งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ์ 8,700,000              

ค่าที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 1,000,000              15,242,000            16,242,000            
รวม 9,700,000              -                      15,242,000            -                      -                      24,942,000            

     งบ                             งาน                         
 งานบรหิารทั 1วไป
เกี1ยวกบัการศึกษา

 งานระดบักอ่นวยั
เรยีนและประถมศึกษา

 งานระดบัมธัยมศึกษา
 งานศึกษาไม่กาํหนด

ระดบั
รวมเป็นเงนิ

รวมเป็นเงนิ     งบ                             งาน                         
 งานบรหิารทั 1วไป
เกี1ยวกบัเคหะและ

 งานไฟฟ้าถนน  งานสวนสาธารณะ
 งานกาํจดัขยะมูล
ฝอยและสิ1งปฏกิูล

งานบาํบดันํ=าเสยี



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

6

แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

งบลงทนุ
ค่าที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 18,670,500            18,670,500            

รวม -                      -                      -                      18,670,500            18,670,500            

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

งบลงทนุ
ค่าที�ดนิและสิ�งก่อสรา้ง 124,440,000           

รวม -                      124,440,000           124,440,000           

     งบ                             งาน                         

 งานศาสนา
วฒันธรรมทอ้งถิ1น

 งานวิชาการวางแผน
และสง่เสรมิการ

     งบ                            งาน                         

 งานบรหิารท ั 1วไปเกี1ยวกบั
อตุสาหกรรมและการโยธา

 งานกอ่สรา้ง
โครงสรา้งพื=นฐาน

รวมเป็นเงนิ

รวมเป็นเงนิ
 งานบรหิารท ั 1วไปเกี1ยวกบัการ

ศาสนา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งานกฬีาและนนัทนาการ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

7

งบกลาง

งบกลาง
งบกลางบาํเหน็จ/บาํนาญ 1,697,500              1,697,500              

รวม 1,697,500              1,697,500              

    งบ                             งาน งบกลาง รวมเป็นเงนิ



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย เพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

โดยที�มคีวามจาํเป็นตอ้งตั'งงบประมาณรายจ่ายเพิ�มขึ'นจากเดมิ  เนื�องจากมรีายรบับางประเภท

เพิ�มมากขึ'น ประกอบกบัมรีายรบัเกนิยอดรวมทั'งสิ'นของประมาณการรายรบั อาศยัอาํนาจตามมาตรา 53

แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  พ.ศ. 2540   และที�แกไ้ขเพิ�มเตมิจนถงึ  (ฉบบัที� 4) 

พ.ศ. 2552 จงึตราขอ้บญัญตัฉิบบันี'ไว ้โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

และผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี   และโดยอนุมตัขิองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ดงัต่อไปนี'

ขอ้ 1 ขอ้บญัญตันิี' เรยีกวา่ "ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1  

ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอ้ 1 ขอ้บญัญตันิี' เรยีกวา่ "ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บญัญตันิี'ภายหลงัที�ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญตัิ

ขอ้ 3 ใหเ้พิ�มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายท ั �วไปอกีจาํนวน  176,750,000  บาท  จาํแนกเป็น

ยอดรวม
  ดา้นบรกิารชมุชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 7,000,000.00            

แผนงานเคหะและชมุชน 24,942,000.00           

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 18,670,500.00           

  ดา้นการเศรษฐกจิ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 124,440,000.00          

  ดา้นการดาํเนินงานอื�น
แผนงานงบกลาง 1,697,500.00            

176,750,000.00          งบประมาณรายจ่ายทั7งสิ7น  

แผนงาน

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 8



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย เพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ขอ้ 4 ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  มหีนา้ที�รกัษาการใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บญัญตัแิละมหีนา้ที�ปฏบิตักิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตัติามระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิ

ประกาศ ณ วนัที�  26 กนัยายน พ.ศ. 2557

(ลงนาม)

             (นายทนงศกัดิG  ทวทีอง)

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

   เหน็ชอบ

(ลงนาม)(ลงนาม)

    ( นายฉตัรป้อง ฉตัรภมู ิ)

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 9



10

รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปี ยอดประมาณการ

(1 ต.ค. 2556 - 28 ส.ค.2557)

 หมวดภาษีอากร

อากรรงันกอแีอ่น 18,000,000.00                 6,603,453.27                 -                             

ภาษบีาํรุง อบจ. จากการคา้ยาสูบ 90,000,000.00                 72,777,734.04                -                             

ภาษบีาํรุง อบจ. จากการคา้นํ $ามนั/กา๊ซ 3,000,000.00                  4,216,984.63                 -                             

 รวมหมวดภาษีอากร 111,000,000.00                83,598,171.94                -                             

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ. จากผูพ้กัโรงแรม 21,000,000.00                 24,297,585.93                -                             

ค่าปรบัการผดิสญัญา 3,000,000.00                  777,080.61                   -                             

ค่าปรบัอื3นๆ -                             -                            -                             

ค่าใบอนุญาตอื3นๆ 100,000.00                    94,339.50                     -                             

 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 24,100,000.00                 25,169,006.04                -                             

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

อาํเภอเมอืง  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายงานประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยเพิ7มเตมิ ฉบบัที7 1



11

รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปี ยอดประมาณการ

(1 ต.ค. 2556 - 28 ส.ค.2557)

 หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

ค่าเช่าที3ดนิ 6,000.00                       6,000.00                      -                             

ค่าเช่าหรอืบรกิารสถานที3 80,000.00                      59,600.00                     -                             

ดอกเบี$ย 15,000,000.00                 25,869,418.76                -                             

เงนิปนัผลหรอืเงนิรางวลัต่างๆ 250.00                         -                            -                             

 รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 15,086,250.00                 25,935,018.76                -                             

 หมวดรายไดเ้บด็เตลด็

ค่าขายแบบแปลน 5,000,000.00                  4,912,500.00                 -                             

รายไดเ้บด็เตลด็อื3นๆ 6,000,000.00                  872,673.26                   -                             

 รวมหมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 11,000,000.00                 5,785,173.26                 -                             

 หมวดรายไดจ้ากทนุ

ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 50,000.00                      28,555.00                     -                             

 รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ 50,000.00                      28,555.00                     -                             



12

รายการ ยอดประมาณการเดิม รบัจรงิระหว่างปี ยอดประมาณการ

(1 ต.ค. 2556 - 28 ส.ค.2557)

 หมวดภาษีจดัสรร

ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์ 245,392,746.00               392,334,760.75              140,000,000.00               

ภาษมีลูค่าเพิ3ม ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 100,000,000.00               139,485,448.77              29,750,000.00                 

ภาษมีลูค่าเพิ3ม ตาม พ.ร.บ. อบจฯ รอ้ยละ 5 165,763,750.00               171,059,002.79              -                             

ค่าภาคหลวงแร่ 33,000,000.00                 33,593,717.04                -                             

 รวมหมวดภาษีจดัสรร 544,156,496.00                736,472,929.35               169,750,000.00                

 หมวดเงนิอดุหนุนทั 7วไป

เงนิอดุหนุนท ั 3วไป สาํหรบัดาํเนินการ 98,607,254.00                 98,785,253.00                7,000,000.00                  

ตามอาํนาจหนา้ที3และภารกิจที3ถ่ายโอนเลอืกทาํ

 รวมหมวดเงนิอดุหนุนทั 7วไป 98,607,254.00                 98,785,253.00                7,000,000.00                  

รวมทกุหมวด 804,000,000.00                975,774,107.35               176,750,000.00                



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย เพิ �มเตมิ ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประมาณการรายรบั    รวมทั�งสิ�น บาท   แยกเป็น

1.  หมวดภาษีจดัสรร รวม 169,750,000.00 บาท
1.1 ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์ จาํนวน 140,000,000.00 บาท

คาํชี�แจง รายรบัสูงกวา่ประมาณการรายรบัที%ไดต้ ั)งไวป้ระจาํปีงบประมาณ 2557

1.2 ภาษมีลูค่าเพิ%ม ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 29,750,000.00   บาท

คาํชี�แจง รายรบัสูงกวา่ประมาณการรายรบัที%ไดต้ ั)งไวป้ระจาํปีงบประมาณ 2557

1.  หมวดเงนิอดุหนุนทั )วไป รวม 7,000,000.00    บาท
1.1 เงนิอดุหนุนท ั %วไปสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที%และจาํนวน 7,000,000.00    บาท

ภารกจิถ่ายโอนเลอืกทาํ

คาํชี�แจง ประมาณการไว ้  เนื%องจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ%นไดจ้ดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งบเงนิอดุหนุน  อดุหนุนท ั %วไปเพื%อสนบัสนุน

การกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%น   รายการเงนิอดุหนุนสาํหรบั

ส่งเสรมิศกัยภาพการจดัการศึกษาของทอ้งถิ%น  ตามหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครอง

ทอ้งถิ%น  ด่วนที%สุด  ที% มท 0893.3/ว 1439   ลงวนัที%  28  สงิหาคม  2557  ใหแ้ก่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี   จาํนวน  7,000,000  บาท   

รายไดท้ี)รฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น

รายไดท้ี)รฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยเพิ)มเตมิ ฉบบัที) 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

176,750,000.00    

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั  13
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

                   1,765,800.00                 1,380,375.05                             -   
                     390,000.00                   348,525.06                             -   
                     390,000.00                   348,525.06                             -   
                     899,520.00                   779,225.80                             -   
                   8,665,000.00                 7,220,400.00                             -   
                  12,110,320.00               10,077,050.97                             -   

                  11,959,760.00               10,191,532.21                             -   
                   1,581,400.00                   547,491.10                             -   

                     456,200.00                   324,000.00                             -   เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)
เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเดอืนเลขานุการ/ที)ปรกึษานายก

แผนงานบรหิารงานทั ,วไป
งานบรหิารทั ,วไป

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงนิเดอืนนายก/รองนายก

รายงานประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเพิ,มเติม ฉบบัที, 1

ประจาํปีงบประมาณ  2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

อาํเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี    จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

งบบคุลากร

เงนิเพิ)มต่าง ๆ ของพนกังาน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น

รายการ

เงนิค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     580,000.00                   451,300.00                             -   
                       35,000.00                    15,852.00                             -   
                   1,638,000.00                 1,004,896.00                             -   
                     600,000.00                   391,496.00                             -   
                  16,850,360.00               12,926,567.31                             -   
                  28,960,680.00               23,003,618.28                             -   

                  21,300,000.00                    32,443.00                             -   

                     200,000.00                      5,187.50                             -   

                     400,000.00                   118,205.00                             -   

                     920,000.00                   734,000.00                             -   
                     220,000.00                    70,240.00                             -   
                   1,100,000.00                   101,903.75                             -   
                  24,140,000.00                 1,061,979.25                             -   

                   6,080,000.00                   678,120.00                             -   

                   6,250,000.00                 1,803,292.77                             -   

                   1,500,000.00                             -                               -   

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสมัพนัธพ์บประชาชน

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร

รายจ่ายเกี)ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

รวมค่าตอบแทน
ค่าใชส้อย

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น

ค่าเบีCยประชมุ

งบดาํเนินงาน
ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
เงนิเพิ)มต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)
รวมงบบคุลากร

ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ
เงนิเพิ)มต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   2,000,000.00                   280,762.00                             -   

                   2,000,000.00                 1,533,895.00                             -   

สุราษฎรธ์านี
                     200,000.00                   180,900.00                             -   

ตาํบลตะกกุเหนือ  อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
                     200,000.00                   197,500.00                             -   

ณ อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
                     100,000.00                             -                               -   
                   1,500,000.00                   420,792.00                             -   
                     200,000.00                             -                               -   
                     300,000.00                             -                               -   

                   1,250,000.00                    16,280.00                             -   
ของประชาชน อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                   1,000,000.00                             -                               -   
ประชาชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นและ
หรอืค่าใชจ้่ายในการสรา้งเครอืข่ายการมสี่วนร่วม
การพฒันาภาคพลเมอืงในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (สาํนกัปลดัฯ)
ค่าของขวญั ของรางวลั 

โครงการจดังาน “ราํลกึวรีชนอนุสรณส์ถานบา้นช่องชา้ง”

ค่าชดใชค้่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทน

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ

โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัริย์

โครงการส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย
เป็นประมขุ หลกัสูตร สรา้งยุวชนสนใจการเลอืกต ัCง  (ยุวประชาธิปไตย)

โครงการการจดัฝึกอบรมสมัมนาสาํหรบัผูบ้รหิาร ขา้ราชการ 

โครงการจดังาน “วนัวภิาวดรีาํลกึ” ณ บา้นท่านหญงิ หมู่ที) 1

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้รหิารสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     200,000.00                             -                               -   
ประชาธปิไตยโดยใชก้ระบวนการลูกเสอืชาวบา้น

                   1,000,000.00                             -                               -   
ส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

                     400,000.00                    77,860.00 
                     200,000.00 
                  24,380,000.00                 5,189,401.77                             -   

                     430,000.00                   149,825.00                             -   

                       80,000.00                    19,000.00                             -   
                   2,500,000.00                   870,015.10                             -   
                       20,000.00                             -                               -   
                     300,000.00                   136,800.00                             -   
                   3,330,000.00                 1,175,640.10                             -   รวมค่าวสัดุ

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
วสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
รวมค่าใชส้อย

ค่าใชจ้่ายในการเลอืกตัCงสมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองกจิการสภาฯ)

วสัดุงานบา้นงานครวั
วสัดุเชืCอเพลงิและหลอ่ลื)น

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

โครงการพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,600,000.00                 1,089,134.25                             -   

                       52,000.00                    31,238.98                             -   

                     294,000.00                   143,288.12                             -   
                     500,000.00                   211,247.00                             -   
                     360,000.00                   215,988.18                             -   
                   2,806,000.00                 1,690,896.53                             -   
                  54,656,000.00                 9,117,917.65                             -   
                  83,616,680.00               32,121,535.93                             -   

รวมงบดาํเนินงาน

ค่าบรกิารสื)อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงานบรหิารทั ,วไป

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบรกิารโทรศพัท์
ค่าบรกิารไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านํ Cาประปา ค่านํ Cาบาดาล
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   3,715,000.00                 2,962,223.79                             -   
                     386,200.00                    63,712.16                             -   
                       67,200.00                    56,000.00                             -   
                     260,000.00                    99,500.00                             -   
                     125,000.00                    51,050.00                             -   
                   4,553,400.00                 3,232,485.95                             -   
                   4,553,400.00                 3,232,485.95                             -   

                     200,000.00                             -                               -   

                     350,000.00                   192,900.00                             -   
                       68,000.00                    29,081.00                             -   
                     450,000.00                    49,433.00                             -   
                   1,068,000.00                   271,414.00                             -   

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

งบดาํเนินงาน
ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทน

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

เงนิเพิ)มต่าง ๆ ของพนกังาน
เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)
เงนิเดอืนพนกังาน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)
รวมงบบคุลากร

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
เงนิเพิ)มต่าง ๆของพนกังานจา้ง

งานวางแผนสถติิและวิชาการ
งบบคุลากร
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     700,000.00                   190,550.00                             -   

                     100,000.00                    31,750.00                             -   

                     600,000.00                   266,350.00                             -   
ส่วนทอ้งถิ)น ประชาคมและประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                     100,000.00                      2,640.00                             -   
บคุคลภายนอกที)ไดร้บัการแต่งต ัCงเป็นคณะกรรมการมาปฏบิตัิ

เพื)อปฏบิตัหินา้ที)ในกจิการที)เป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                     150,000.00                    17,590.00                             -   
                     400,000.00                             -                               -   
                     200,000.00                             -                               -   

                     500,000.00                             -                               -   
                     500,000.00                             -                               -   
                       20,000.00                             -                               -   
                   3,270,000.00                   508,880.00                             -   

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรสาํหรบั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองแผนฯ)
โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาฯ
โครงการเพิ)มประสทิธภิาพการตดิตามและประเมนิผล

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

โครงการประชมุ อบรม สมัมนาบคุลากรขององคก์รปกครอง

รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร

รายจ่ายเกี)ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
รวมค่าใชส้อย

โครงการสนองพระราชดาํรแิละพระดาํรใินทกุพระองค์
โครงการอนัเนื)องมาจากพระราชดาํรฯิ

ค่าใชส้อย

ราชการตามอาํนาจหนา้ที)ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หรอืบคุคลที)องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีรอ้งขอ
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     200,000.00                    20,700.00                             -   

                        5,000.00                             -                               -   
                        5,000.00                             -                               -   
                     250,000.00                             -                               -   
                     460,000.00                    20,700.00                             -   

                       30,000.00                    12,961.43                             -   
                       30,000.00                    12,961.43                             -   
                   4,828,000.00                   813,955.43                             -   

                       22,500.00                    22,500.00                             -   
                       22,500.00                    22,500.00                             -   
                       22,500.00                    22,500.00                             -   
                   9,403,900.00                 4,068,941.38                             -   รวมงานวางแผนสถติิและวิชาการ

รวมค่าครุภณัฑ ์
รวมงบลงทนุ

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ ์

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาํเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
รวมค่าวสัดุ

วสัดุงานบา้นงานครวั
วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซืCอเครื)องปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครื)อง (กองแผนฯ)

ค่าบรกิารโทรศพัท์

วสัดุคอมพวิเตอร์
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                  11,182,730.00                 8,905,917.15                             -   
                     845,400.00                   130,577.10                             -   
                     134,400.00                    56,000.00                             -   
                     200,000.00                   160,300.00                             -   
                       15,000.00                      6,410.00                             -   
                     480,000.00                    81,800.00                             -   
                     132,000.00                    15,000.00                             -   
                  12,989,530.00                 9,356,004.25                             -   
                  12,989,530.00                 9,356,004.25                             -   

                     200,000.00                   111,670.00                             -   

                     520,000.00                   114,980.00                             -   

                     814,000.00                   454,019.42                             -   
                     330,000.00                    47,226.00                             -   
                   1,800,000.00                   113,333.00                             -   
                   3,664,000.00                   841,228.42                             -   รวมค่าตอบแทน

รวมงบบคุลากร
งบดาํเนินงาน

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

เงนิเพิ)มต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิประจาํตาํแหน่ง
ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ

เงนิเพิ)มต่าง ๆของพนกังานจา้ง
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

งานบรหิารงานคลงั

เงนิเดอืนพนกังาน
เงนิเพิ)มต่าง ๆ ของพนกังาน

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     432,000.00                   127,500.00                             -   

                     300,000.00                   100,205.00                             -   
                       50,000.00                    32,660.00                             -   
                       50,000.00                             -                               -   

                       50,000.00                             -                               -   

                     270,000.00                      3,900.00                             -   

                   1,152,000.00                   264,265.00                             -   

                     350,000.00                   266,200.00                             -   
                       30,000.00                      1,795.00                             -   

                     220,000.00                   108,400.00                             -   

                     600,000.00                   376,395.00                             -   

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวสัดุ

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองคลงั)

รวมค่าใชส้อย
ค่าวสัดุ

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ สาํหรบับคุคล
ภายนอกที)ไดร้บัการแต่งต ัCงเป็นคณะกรรมการ
มาปฏบิตัริาชการตามอาํนาจหนา้ที)ของ อบจ.ฯ (กองพสัดุฯ)

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองพสัดุฯ)

วสัดุสาํนกังาน



24

ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                       80,000.00                    35,348.83                             -   
                       10,000.00                      3,787.80                             -   
                       90,000.00                    39,136.63                             -   
                   5,506,000.00                 1,521,025.05                             -   

                       17,900.00                             -                               -   

                        2,100.00                             -                               -   

                   1,050,000.00                             -                               -   

                       26,000.00                             -                               -   
                   1,096,000.00                             -                               -   

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าจดัซืCอโทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED) จาํนวน 1 เครื)อง  (กองพสัดฯุ)  

รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าบรกิารโทรศพัท์

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง
ค่าจดัซืCอรถบรรทกุ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ค่าจดัซืCอพดัลม ดูดอากาศขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 
8 นิCว จาํนวน 1 ตวั  (กองพสัดุฯ)

ค่าจดัซืCอเครื)องปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บทียีู 

ค่าครุภณัฑ ์
ครุภณัฑส์าํนกังาน

รวมงบดาํเนินงาน
งบลงทนุ

ค่าบรกิารสื)อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค

จาํนวน 1 เครื)อง (กองพสัดุฯ)

ไม่ตํ )ากว่า 2,900 ซซี ีขบัเคลื)อน 4 ลอ้ แบบดบัเบิCลแค็บ 
เกยีรอ์อโตเมตกิ จาํนวน 1 คนั  (กองพสัดุฯ)
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                       40,000.00                             -                               -   

                       40,000.00                             -                               -   
                   1,136,000.00                             -                               -   
                  19,631,530.00               10,877,029.30                             -   
                112,652,110.00               47,067,506.61                             -   

                     200,000.00                   123,061.00                             -   

                     400,000.00                             -   

                     600,000.00                   123,061.00                             -   
                     600,000.00                   123,061.00                             -   
                     600,000.00                   123,061.00                             -   
                     600,000.00                   123,061.00                             -   รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคีภยั

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

รวมค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี)ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมงบดาํเนินงาน

รวมงานบรหิารงานคลงั
รวมแผนงานบรหิารงานทั ,วไป

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
รวมงบลงทนุ

งบดาํเนินงาน
ค่าใชส้อย

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคีภยั

ค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั
ค่าปรบัปรุงหอ้งประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองพสัดุฯ)

ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                  31,029,410.00               24,321,915.66                             -   

                   3,810,200.00                 1,528,374.81                             -   

                       67,200.00                    56,000.00                             -   
                   3,447,000.00                 1,642,233.87                             -   

                     524,500.00                   250,543.33                             -   

                       86,300.00                    54,508.00                             -   
                   6,691,150.00                 4,171,828.48                             -   
                   3,650,000.00                 2,158,168.00                             -   
                  49,305,760.00               34,183,572.15                             -   
                  49,305,760.00               34,183,572.15                             -   รวมงบบคุลากร

เงนิวทิยฐานะ

ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ

เงนิเพิ)มต่าง ๆ ของพนกังาน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเพิ)มต่าง ๆของพนกังานจา้ง
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเพิ)มต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

แผนงานการศึกษา

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน

งานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัการศึกษา
งบบคุลากร
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     268,000.00                    30,450.00                             -   

                     250,000.00                             -                               -   

                     884,000.00                   571,128.00                             -   

                     200,000.00                    22,739.00                             -   

                     750,000.00                    51,974.00                             -   
                   2,352,000.00                   676,291.00                             -   

                     100,000.00                      7,560.00                             -   
                       20,000.00                        375.00                             -   

                     500,000.00                    71,676.00                             -   
                     500,000.00                   278,061.00                             -   
                     500,000.00                   405,128.00                             -   

                   3,000,000.00                   476,207.70                             -   

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและแสดงผลงาน

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (อบรมสมัมนา)

ในหอ้งเรยีนพเิศษ  (English Program) โรงเรยีน

การจดัการศึกษาระดบัภาคและประเทศ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลีCยง)

รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร
รายจ่ายเกี)ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

รวมค่าตอบแทน
ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ)

โครงการจดัการเรยีนการสอนสองภาษาใหแ้ก่นกัเรยีน

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น

งบดาํเนินงาน

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     100,000.00                             -                               -   

                     500,000.00                   363,250.00                             -   

                     240,000.00                             -                               -   
สุราษฎรธ์านีตามโครงการพฒันาการบรหิาร

ของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
                       57,000.00                             -                               -   
                       50,000.00                             -                               -   

ที)จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น
                     100,000.00                    11,550.00                             -   
                       40,000.00                             -                               -   

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
                     200,000.00                        900.00 
                   5,907,000.00                 1,614,707.70                             -   

โครงการประเมนิผลการจดัการศึกษาของ

ค่าใชจ้่ายในการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา
ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)น

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและโรงเรยีน
ในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ที)เป็นจดุเนน้เพื)อพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีน

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
รวมค่าใชส้อย

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพครู
และบคุลากรทางการศึกษา โรงเรยีนในสงักดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และขา้ราชการ
พนกังานจา้ง กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานโครงการ
โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา

จดัการศึกษาเพื)อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     250,000.00                    82,050.00                             -   

                       10,000.00                      6,666.00                             -   

                        4,000.00                             -                               -   
                       50,000.00                             -                               -   

                     300,000.00                    94,382.00                             -   

                     614,000.00                   183,098.00                             -   

                       50,000.00                    19,551.03                             -   
                       50,000.00                    19,551.03                             -   
                   8,923,000.00                 2,493,647.73                             -   
                  58,228,760.00               36,677,219.88                             -   รวมงานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัการศึกษา

ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าวสัดุ

รวมงบดาํเนินงาน
รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

วสัดุงานบา้นงานครวั

วสัดุเชืCอเพลงิและหลอ่ลื)น

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุคอมพวิเตอร์
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

50,000.00 50,000.00                             -   
100,000.00 100,000.00                             -   

50,000.00 50,000.00                             -   
183,000.00 165,000.00                             -   
10,000.00 10,000.00                             -   
60,000.00 -                             -   
10,000.00 10,000.00                             -   

2,168,000.00 2,168,000.00                             -   
450,000.00 337,500.00                             -   

300,000.00 225,000.00                             -   
48,000.00 36,000.00                             -   
16,800.00 16,800.00                             -   

ค่าจดัซืCอวสัดุอื)นๆที)จาํเป็น 

ประชาชนอาํเภอบา้นนาเดมิ 

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาทเิครื)องถ่ายเอกสาร
ค่าเชื)อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูงของโรงเรยีน

ค่าจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณ

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความสงบความปลอดภยัสถานที)ราชการ
รอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ

งบดาํเนินงาน

ค่าจดัอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

ค่าจดัซืCอวสัดุการเกษตร
ค่าจดัซืCอวสัดุนํ CามนัเชืCอเพลงิ และนํCามนัหลอ่ลื)น 

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น
ค่ากระแสไฟฟ้าค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

โครงการแข่งขนักรฑีา กฬีานกัเรยีน นกัศึกษาและ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

50,000.00 50,000.00                             -   
20,000.00 20,000.00                             -   

250,000.00 250,000.00                             -   

100,000.00 100,000.00                             -   
50,000.00 50,000.00                             -   

20,000.00 20,000.00                             -   
60,000.00 60,000.00                             -   

100,200.00 76,000.00                             -   

50,000.00 50,000.00                             -   
387,000.00 387,000.00                             -   
43,000.00 43,000.00                             -   
20,000.00 15,000.00 
50,000.00 50,000.00                             -   
50,000.00 50,000.00                             -   
40,000.00 40,000.00                             -   
78,000.00 59,500.00                             -   
3,000.00 2,500.00                             -   ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซืCอดวงไปรษณียภณัฑต์่างๆ

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื)องประจาํโรงเรยีน

โครงการเขา้ค่ายพทุธบตุร
โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นนาฏศิลป์

ค่าจดัซืCอวสัดุสาํนกังาน 
ค่ารบัรอง ค่าเลีCยงรบัรอง

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิ)น(ลอยกระทง) 
ค่านํ Cาประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในพระราชดาํริ
โครงการวนัวชิาการของโรงเรยีน

โครงการตามแนวพระราชดาํรเิศรษฐกจิพอเพยีง
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้นการจดัการศึกษาของครู 
บคุลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา

เงนิสมทบค่าเครื)องแบบนกัเรยีน

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

ค่าวสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู และบคุลากรทางการศึกษา

โครงการจดัทาํวารสารประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

20,000.00 15,000.00                             -   
                       10,000.00                    10,000.00                             -   
                     200,000.00                   200,000.00                             -   

                     150,000.00                   150,000.00                             -   

                     100,000.00                   100,000.00                             -   
                     300,000.00                             -                               -   

                       30,000.00                    30,000.00                             -   
                       90,000.00                    90,000.00                             -   
                   5,717,000.00                 5,086,300.00                             -   

                     986,440.00                   567,652.75                             -   
                     986,440.00                   567,652.75                             -   
                   6,703,440.00                 5,653,952.75                             -   

ในการพฒันาทอ้งถิ)น (SBMLD)

โครงการส่งเสรมิความสามารถและพฒันาผลสมัฤทธิeของนกัเรยีน

วสัดุอื)น
รวมค่าวสัดุ

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุ

ค่าวสัดุ

รวมงบดาํเนินงาน

โครงการจดัทาํเครื)องแต่งกายมโนราห์

ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์บูรณาการหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

ตามโครงการหอ้งเรยีนพเิศษส่งเสรมิความสามารถ

(Science Math Ability Program : SMAP)

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์

โครงการเขา้ค่ายวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ 

โครงการโรงเรยีนสขีาว

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์บูรณาการหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

โครงการบรหิารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน

(Science Math Ability Program : SMAP)

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษ ส่งเสรมิความสามารถดา้น

รวมค่าใชส้อย
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     150,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   
13 รายการ (ร.ร.อบจ.สฎ 3)

                   1,150,000.00                             -                               -   
                   1,150,000.00                             -                               -   
                   7,853,440.00                 5,653,952.75                             -   

รวมงบลงทนุ
รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าจดัซืCอเครื)องออกกาํลงักายในร่ม จาํนวน 
ครุภณัฑก์ฬีา

ค่าจดัซืCอโตะ๊ - เกา้อีC นกัเรยีนอนุบาล จาํนวน 50 ชดุ
ครุภณัฑก์ารศึกษา

จาํนวน 5 หลงั (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าครุภณัฑ ์
งบลงทนุ
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                       48,000.00                    33,000.00                             -   
10,000.00 10,000.00                             -   
3,000.00 3,000.00                             -   

ค่าซืCอดวงไปรษณียภณัฑต์่างๆ
430,000.00 320,000.00                             -   
144,000.00 108,000.00                             -   
10,000.00 10,000.00                             -   

720,000.00 540,000.00                             -   

300,000.00 225,000.00                             -   
สถานที)ราชการ

16,800.00 16,800.00                             -   
40,000.00 31,000.00                             -   ค่ารบัรอง ค่าเลีCยงรบัรอง

ค่าจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดอาคารและ

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความสงบความปลอดภยั

ค่าจดัซืCอวสัดุนํ CามนัเชืCอเพลงิและนํCามนัหลอ่ลื)น
ค่าจดัซืCอวสัดุอื)นๆ ที)จาํเป็น

บรเิวณรอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่างๆ 

ค่าไปรษณีย.์ค่าโทรเลข.ค่าธนาณตั.ิ

ค่ากระแสไฟฟ้าค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่าเชื)อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูงของโรงเรยีน

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน
ค่าจดัซืCอวสัดุการเกษตร 

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่าย
การบรหิารสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 1 (ดอนสกัผดุงวทิย)์

งานระดบัมธัยมศึกษา
งบดาํเนินงาน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

30,000.00 30,000.00                             -   
30,000.00 30,000.00                             -   
30,000.00 30,000.00                             -   

300,000.00 300,000.00                             -   
ของครู บคุลากรทางการศึกษา

300,000.00 -                             -   
30,000.00 
20,000.00 20,000.00                             -   
50,000.00 50,000.00                             -   
50,000.00 50,000.00                             -   

212,200.00 153,000.00                             -   
ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื)องประจาํโรงเรยีน

184,000.00 140,000.00                             -   
870,000.00 930,080.00                             -   
180,000.00 180,000.00                             -   

                     100,000.00                   100,000.00                             -   
                   4,108,000.00                 3,309,880.00                             -   
                   4,108,000.00                 3,309,880.00                             -   

รวมค่าใชส้อย
รวมงบดาํเนินงาน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุ
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

โครงการพฒันาการบรหิารจดัการศึกษาโดยใช ้
โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ)น (SBMLD) 

เงนิสมทบค่าเครื)องแบบนกัเรยีน

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

ค่านํ Cาประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์ประจาํโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและทศันศึกษาดูงาน
โครงการประชมุสญัจร

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา
โครงการประชมุผูป้กครองนกัเรยีน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     311,000.00                             -                               -   
จาํนวน 2 รายการ  (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

                       35,000.00                             -                               -   

                     346,000.00                             -                               -   

                               -                               -                               -   
                     346,000.00                             -                               -   
                   4,454,000.00                 3,309,880.00                             -   

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

10 เครื)อง (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

รวมค่าครุภณัฑ ์

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

รวมงบลงทนุ
รวมงานระดบัมธัยมศึกษา

ครุภณัฑก์ารศึกษา
ค่าจดัซืCอชดุฝึกปฏบิตังิานยานยนต ์

งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ ์

ค่าจดัซืCอเครื)องขยายเสยีงแบบพกพา จาํนวน 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     150,000.00                             -                               -   

2,000,000.00 519,109.00                             -   
โดยครูเจา้ของภาษาใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1,350,000.00 1,087,100.00                             -   
100,000.00 100,000.00                             -   
50,000.00 -                             -   

100,000.00 64,526.00                             -   
300,000.00 166,483.00                             -   

โรงเรยีนอนัเนื)องมาจากพระราชดาํริ
                     300,000.00                   115,130.00                             -   

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

การจดัการศึกษาระดบั กลุม่จงัหวดั ที) 6 (ภาคใตฝ้ั )งอ่าวไทย)

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

Program : SMAP)

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาข ัCนพืCนฐาน
โครงการประกวดสื)อ–นวตักรรมการสอน

โครงการจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ

โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาตจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์บูรณาการหลกัสูตร
มาตรฐานสากล โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
สุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา) (Science Math Ability 

โครงการส่งนกัเรยีนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ

โครงการประชมุคณะกรรมการประสานงานวชิาการ

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษส่งเสรมิความสามารถ

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั
งบดาํเนินงาน
ค่าใชส้อย
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     700,000.00                   782,020.00                             -   

100,000.00 100,000.00                             -   
                     100,000.00                   130,000.00                             -   
                       50,000.00                    40,000.00                             -   

1,192,000.00 1,192,000.00                             -   
20,000.00 20,000.00                             -   
50,000.00 50,000.00                             -   

170,000.00 130,000.00                             -   
ค่าจดัซืCอวสัดุก่อสรา้ง 3,000.00 3,000.00                             -   

10,000.00 10,000.00                             -   
150,000.00 112,500.00                             -   
41,000.00 35,500.00                             -   
10,000.00 10,000.00                             -   

100,000.00 100,000.00                             -   

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิeทางการเรยีนของนกัเรยีน

ค่าจดัซืCอวสัดุอื)น ๆ ที)จาํเป็น
ค่าจดัซืCอวสัดุอปุกรณส์ื)อการเรยีนการสอนสาํหรบั
หอ้งเรยีนปฐมวยั (หอ้งเรยีน EP) 

สถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 2 (บา้นดอนเกลีCยง)

ค่าจดัซืCอวสัดุนํ CามนัเชืCอเพลงิและนํCามนัหลอ่ลื)น
ค่าจดัซืCอวสัดุสาํนกังาน 

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่าจดัซืCอวสัดุการเกษตร

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

ค่าจดัอาหารกลางวนั
ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิาร

นกัเรยีนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นแห่งประเทศไทย

ค่าจดัซืCอวสัดุสาํนกังาน
ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

450,000.00 339,390.00                             -   

48,000.00 36,000.00                             -   
16,800.00 16,800.00                             -   

100,000.00 100,000.00                             -   
เฉลมิพระเกยีรต ิและอื)นๆ

250,000.00 250,000.00                             -   

300,000.00 -                             -   

50,000.00 50,000.00                             -   
20,000.00 20,000.00                             -   
30,000.00 30,000.00                             -   
40,000.00 40,000.00                             -   
63,000.00 63,000.00                             -   

160,000.00 119,000.00                             -   

72,000.00 54,000.00                             -   

ค่าเชื)อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง

ค่าจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดอาคารและ

โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิ)น (SBMLD) 

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิ)งแวดลอ้ม
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 

โครงการโรงเรยีนสขีาว

โครงการแข่งขนักฬีาภายใน กฬีาอาํเภอ กฬีา

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาทเิครื)องถ่ายเอกสาร 

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

ค่านํ Cาประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื)องประจาํโรงเรยีน

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิeทางการเรยีนของนกัเรยีน

บรเิวณรอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ 

การศึกษาของครูและบคุลากรทางการศึกษา
โครงการพฒันาการบรหิารจดัการศึกษาโดยใช ้

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้นการจดั
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

3,000.00 2,500.00                             -   
20,000.00 15,000.00                             -   

335,000.00 335,000.00                             -   
300,000.00 225,000.00                             -   
20,000.00 20,000.00                             -   
50,000.00 50,000.00                             -   
20,000.00 15,500.00                             -   
50,000.00 50,000.00                             -   

                     100,000.00                    68,225.00                             -   
                               -                               -                   7,000,000.00 

                   9,543,800.00                 6,666,783.00                 7,000,000.00 

                     542,360.00                   316,228.85                             -   
                     542,360.00                   316,228.85                             -   
                  10,086,160.00                 6,983,011.85                 7,000,000.00 

โครงการอนุรกัษส์่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิ)น
โครงการส่งเสรมิพฒันาการการอ่าน การเขยีน

วสัดุอื)น

รวมงบดาํเนินงาน

ค่าวสัดุ

ค่ารบัรอง ค่าเลีCยงรบัรอง

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุ

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยัสถานที)ราชการ
เงนิสมทบค่าเครื)องแบบนกัเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซืCอดวงไปรษณียภณัฑต์่างๆ  

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์

รวมค่าใชส้อย

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสรา้งและพฒันาหลกัสูตรการปกครอง
ทอ้งถิ)นไทย (หลกัสูตรสาํหรบัใชส้อนใหผู้เ้รยีนมคีวามรูใ้น
เรื)องการปกครองทอ้งถิ)นไทย ซึ)งเป็นหลกัสูตรตัCงแต่ระดบั
อนุบาลศึกษาไปจนถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื)อบ่มเพาะ
ผูเ้รยีนใหอ้อกไปเป็นผูบ้รหิารทอ้งถิ)น/สมาชกิสภาทอ้งถิ)น/
ผูม้สีทิธเิลอืกตัCงที)มคีุณภาพในอนาคต)

รวมค่าวสัดุ



41

ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,714,500.00                             -                               -   

                     563,500.00                             -                               -   

                   2,278,000.00                             -                               -   

                     200,000.00                             -                               -   
                     200,000.00                             -                               -   
                     200,000.00                             -                               -   
                     600,000.00                             -                               -   
                   2,878,000.00                             -                               -   

ครุภณัฑก์ารศึกษา

จาํนวน 9 หอ้ง (กองการศึกษาฯ)

รวมงบลงทนุ

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 3)

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

รวมค่าครุภณัฑ ์
ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

ค่าจดัซืCอครุภณัฑส์าํหรบัหอ้งเรยีนเรยีน ICT 
จาํนวน 5 หอ้ง (กองการศึกษาฯ)

ค่าจดัซืCอครุภณัฑ ์สาํหรบัหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ 

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที)ดนิและสิ)งก่อสรา้ง

งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ ์
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                  14,825,000.00               13,718,500.00                             -   
                  14,825,000.00               13,718,500.00                             -   
                  14,825,000.00               13,718,500.00                             -   
                  27,789,160.00               20,701,511.85                 7,000,000.00 
                  98,325,360.00               66,342,564.48                 7,000,000.00 

121,852,000.00 761,031.42                             -   
                     150,000.00                             -                               -   
                122,002,000.00                   761,031.42                             -   

                  14,440,000.00                             -   
                  14,440,000.00                             -                               -   

                   5,750,000.00                   391,928.89                             -   
                     425,000.00                    51,512.85                             -   

ค่าไฟฟ้า
ค่านํ Cาประปา ค่านํ Cาบาดาล

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
รวมค่าใชส้อย

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร

รวมค่าวสัดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวสัดุ
วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

รวมเงนิอดุหนุน
รวมงบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

เงนิอดุหนุน

งานโรงพยาบาล
งบดาํเนินงาน

แผนงานสาธารณสขุ

รวมงานศึกษาไม่กาํหนดระดบั
รวมแผนงานการศึกษา

งบเงนิอดุหนุน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     123,000.00                      6,468.15                             -   
                       30,000.00                             -                               -   
                       50,000.00                    14,503.17                             -   
                   6,378,000.00                   464,413.06                             -   
                142,820,000.00                 1,225,444.48                             -   

                   7,470,000.00                             -                               -   
                   7,470,000.00                             -                               -   
                   7,470,000.00                             -                               -   

                     800,000.00                             -                               -   
                     800,000.00                             -                               -   
                     800,000.00                             -                               -   
                151,090,000.00                 1,225,444.48                             -   
                151,090,000.00                 1,225,444.48                             -   รวมแผนงานสาธารณสขุ

รวมงานโรงพยาบาล

รวมเงนิอดุหนุน
รวมงบเงนิอดุหนุน

ค่าจา้งที)ปรกึษาเพื)อศึกษา วจิยั ประเมนิผล หรอืพฒันาระบบต่าง ๆ 
รวมรายจา่ยอื,น

รายจา่ยอื,น
รายจ่ายอื)น

เงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมงบรายจา่ยอื,น
งบเงนิอดุหนุน

ค่าบรกิารโทรศพัท์
ค่าบรกิารไปรษณีย์

รวมงบดาํเนินงาน
งบรายจา่ยอื,น

ค่าบรกิารสื)อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     300,000.00                             -                               -   

                     300,000.00                             -                               -   
                     300,000.00                             -                               -   
                     300,000.00                             -                               -   
                     300,000.00                             -                               -   

                  13,471,860.00               10,031,100.32                             -   
                     357,700.00                   132,644.00                             -   
                       67,200.00                    56,000.00                             -   
                   6,423,220.00                 4,620,417.86                             -   

เงนิประจาํตาํแหน่ง
ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ

แผนงานเคหะและชมุชน
งานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัเคหะและชมุชน

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์

เงนิเดอืนพนกังาน
เงนิเพิ)มต่าง ๆ ของพนกังาน

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

งบดาํเนินงาน

เพื)อพฒันาคุณภาพชวีติ เด็ก สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส
ผูพ้กิาร ผูย้ากไร ้และผูป้่วยเอดส ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมค่าใชส้อย
รวมงบดาํเนินงาน

โครงการสงัคมสงเคราะหแ์ละส่งเสรมิกจิกรรม

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์
งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     323,000.00                   106,170.00                             -   
                   7,176,780.00                 5,546,760.19                             -   

                   2,280,000.00                 1,552,713.00                             -   
                  30,099,760.00               22,045,805.37                             -   
                  30,099,760.00               22,045,805.37                             -   

                     200,000.00                             -                               -   
                     200,000.00                   199,310.00                             -   
                     700,000.00                   542,200.00                             -   
                     400,000.00                   167,703.00                             -   
                     550,000.00                   451,084.00                             -   
                   2,050,000.00                 1,360,297.00                             -   

                   2,530,000.00                   973,141.85                             -   

                   2,000,000.00                 1,276,925.00                             -   

                   2,650,000.00                 1,689,241.99                             -   
                   7,180,000.00                 3,939,308.84                             -   

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ

รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบา้น

ค่าตอบแทน
ค่าเบีCยประชมุ

รวมค่าตอบแทน
ค่าใชส้อย

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

เงนิเพิ)มต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ
ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

รวมงบบคุลากร
งบดาํเนินงาน

เงนิเพิ)มต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     200,000.00                    33,000.00                             -   
                     300,000.00                   155,800.00                             -   
                       50,000.00                    31,925.00                             -   
                     500,000.00                    51,400.00                             -   
                     150,000.00                    26,900.00                             -   
                   1,200,000.00                   299,025.00                             -   

                   1,200,000.00                   927,199.92                             -   
                     500,000.00                   174,667.23                             -   
                       50,000.00                    25,595.21                             -   
                   1,750,000.00                 1,127,462.36                             -   
                  12,180,000.00                 6,726,093.20                             -   

                               -                               -                   8,700,000.00 

                               -                               -                   8,700,000.00 

2,400 ซซี ีแบบตอนครึ)ง เกยีรธ์รรมาดา จาํนวน 10 คนั

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าบรกิารโทรศพัท์
รวมค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่านํ Cาประปา ค่านํ Cาบาดาล

รวมงบดาํเนินงาน
งบลงทนุ
ค่าครุภณัฑ ์

ค่าครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง
ค่าจดัซืCอรถบรรทกุ (ดเีซล ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ )ากว่า 

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

รวมค่าวสัดุ
ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุก่อสรา้ง
วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                               -                               -                   1,000,000.00 

                               -                               -                   1,000,000.00 
                               -                               -                   9,700,000.00 

                  42,279,760.00               28,771,898.57                 9,700,000.00 

                  15,000,000.00                 4,810,700.00                             -   
                  15,000,000.00                 4,810,700.00                             -   
                  15,000,000.00                 4,810,700.00                             -   
                  15,000,000.00                 4,810,700.00                             -   

                   2,450,000.00                 1,386,030.00                             -   
                   2,450,000.00                 1,386,030.00                             -   รวมค่าใชส้อย

รวมค่าวสัดุ

งบดาํเนินงาน
ค่าวสัดุ

รวมงบดาํเนินงาน

งานสวนสาธารณะ
งบดาํเนินงาน

รวมงานไฟฟ้าถนน

ค่าใชส้อย
ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

ค่าปรบัปรุงภูมทิศันก์องช่าง บรเิวณโรงจอดรถ ถนนอาํเภอ 
ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตีCย อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมงานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัเคหะและชมุชน
งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
รวมงบลงทนุ

วสัดุก่อสรา้ง

ค่าก่อสรา้งสิ)งสาธารณูปการ
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     250,000.00                   143,325.00                             -   
                     250,000.00                   143,325.00                             -   
                   2,700,000.00                 1,529,355.00                             -   

                     250,000.00                             -                               -   
และสถานที)ต่างๆ (กองช่าง)

                     250,000.00                             -                               -   

                               -                               -   500,000.00                  

                               -                               -   50,000.00                    
หมู่ที) 2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ค่าก่อสรา้งเรยีงหนิยาแนวรอบสระนํCาสวนสาธารณะเกาะลาํพู                                -                               -   3,000,000.00                
หมู่ที) 2  ตาํบลบางใบไม ้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                               -                               -   5,692,000.00                
หมู่ที) 2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รวมงบดาํเนินงาน
งบลงทนุ

วสัดุการเกษตร

ค่าจดัซืCอครุภณัฑ ์เพื)อตดิต ัCงบรเิวณสวนสาธารณะ 

ค่าครุภณัฑ ์

ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าวสัดุ

ครุภณัฑอ์ื)น

ค่าปรบัปรุงตาข่ายเหลก็รอบสนามฟตุซอลสวนสาธารณะเกาะลาํพู

ค่าปรบัปรงุถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีบรเิวณสวนสาธารณะเกาะลาํพู

รวมค่าวสัดุ

ค่าก่อสรา้งสิ)งสาธารณูปการ
ค่าปรบัปรุงศาลาจตรุมขุ สวนสาธารณะเกาะลาํพู หมู่ที) 2 
ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                               -                               -                   6,000,000.00 

                               -                               -                 15,242,000.00 
                     250,000.00                             -                 15,242,000.00 
                   2,950,000.00                 1,529,355.00               15,242,000.00 
                  60,229,760.00               35,111,953.57               24,942,000.00 

                   3,137,510.00                 3,527,883.24                             -   
                     487,200.00                   134,768.00                             -   
                       67,200.00                    22,213.00                             -   

                     538,760.00                   215,200.00                             -   
                     110,000.00                    84,800.00                             -   
                   4,340,670.00                 3,984,864.24                             -   
                   4,340,670.00                 3,984,864.24                             -   

ค่าปรบัปรุงสวนสาธารณะชมพูน่ ํ Cา หมู่ที) 3 ตาํบลเขาวง 

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน

งานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
งบบคุลากร

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)
รวมงบบคุลากร

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิ)มต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมแผนงานเคหะและชมุชน
แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

รวมงบลงทนุ
รวมงานสวนสาธารณะ

เงนิเพิ)มต่าง ๆ ของพนกังาน

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     100,000.00                             -                               -   
                     200,000.00                   118,869.00                             -   
                       25,000.00                    28,106.00                             -   
                     200,000.00                      8,465.00                             -   
                     525,000.00                   155,440.00                             -   

                     400,000.00                   734,000.00                             -   

                     150,000.00                    47,320.00                             -   
                     150,000.00                      9,000.00                             -   
                     700,000.00                   790,320.00                             -   

                     150,000.00                    33,400.00                             -   
                     100,000.00                             -                               -   
                     100,000.00                    34,400.00                             -   
                     350,000.00                    67,800.00                             -   

รวมค่าใชส้อย

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ)

รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

รวมค่าวสัดุ

วสัดุงานบา้นงานครวั
วสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

งบดาํเนินงาน

ค่าใชส้อย

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร
เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ
ค่าเช่าบา้น

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     200,000.00                    42,944.75                             -   
                       20,000.00                      9,893.04                             -   
                     220,000.00                    52,837.79                             -   
                   1,795,000.00                 1,066,397.79                             -   
                   6,135,670.00                 5,051,262.03                             -   

                     200,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                 1,303,260.78                             -   
                     500,000.00                             -                               -   

                     600,000.00                             -                               -   

                     300,000.00                             -                               -   

คลองรอ้ยสาย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรของดี

โครงการ TO BE NUMBER ONE จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

โครงการเกี)ยวกบัการป้องกนั และแกไ้ขปญัหา

โครงการฝึกอบรมและส่งเสรมิกจิกรรมการใหค้วามรูเ้กี)ยวกบั
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อและโรคอบุตัใิหม่

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชมุชน
งบดาํเนินงาน

รวมงานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนตามปรชัญา
ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เศรษฐกจิพอเพยีงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชส้อย

ค่าไฟฟ้า
ค่าบรกิารโทรศพัท์

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาํเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   6,470,000.00                   222,260.00                             -   

                   5,456,000.00                   488,550.00                             -   

                     600,000.00                             -                               -   

                       50,000.00                             -                               -   

                   4,250,000.00                             -                               -   

                     100,000.00                             -                               -   

                   6,875,000.00                   199,000.00                             -   
                   1,000,000.00                             -                               -   

                     100,000.00                             -                               -   

                   2,275,000.00                             -                               -   

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น

โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพผูน้าํชมุชน

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพของ

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพตาํรวจบา้น 
ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เครื)องปัCนดนิเผา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิพฒันาอาชพีใหแ้ก่ประชาชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมของเด็กและเยาวชน/

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและส่งเสรมิศกัยภาพ

การพฒันาอาชพีการเกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 

ผูน้าํทอ้งถิ)น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สภาเด็กและเยาวชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ชดุรกัษาความสงบประจาํหมู่บา้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี)ยวกบัการทาํ
พฒันาศกัยภาพกลุม่สตรใีนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โครงการฝึกอบรมสมัมนาส่งเสรมิกจิกรรมเพื)อ

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



53

ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     200,000.00                             -                               -   

                  29,976,000.00                 2,213,070.78                             -   
                  29,976,000.00                 2,213,070.78                             -   

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   
                   2,000,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   
                   2,000,000.00                             -                               -   
                   2,000,000.00                             -                               -   
                  33,976,000.00                 2,213,070.78                             -   
                  40,111,670.00                 7,264,332.81                             -   

งบลงทนุ

รวมงานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชมุชน
รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

รวมเงนิอดุหนุน

ค่าก่อสรา้งสิ)งสาธารณูปการ

เงนิอดุหนุน

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
รวมงบลงทนุ

งบเงนิอดุหนุน

ความเขม้แขง็ ตาํบลท่าโรงชา้งและพืCนที)ขา้งเคียง
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

โครงการส่งเสรมิอาชพีพฒันาผลติภณัฑช์มุชน 

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมงบเงนิอดุหนุน

OTOP จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมค่าใชส้อย

ค่าก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค ์เพื)อส่งเสรมิ

รวมงบดาํเนินงาน



54

ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,831,910.00                 2,200,939.80                             -   
                     617,200.00                    42,985.00                             -   
                       67,200.00                    54,016.00                             -   

                     350,000.00                             -                               -   
                     200,000.00                             -                               -   
                   3,066,310.00                 2,297,940.80                             -   
                   3,066,310.00                 2,297,940.80                             -   

                     150,000.00                    89,180.00                             -   

                     200,000.00                   148,450.00                             -   
                       50,000.00                      1,702.00                             -   
                     300,000.00                    10,979.00                             -   
                     700,000.00                   250,311.00                             -   

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล
รวมค่าตอบแทน

งบดาํเนินงาน

เงนิเพิ)มต่าง ๆของพนกังานจา้ง
รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

ค่าเช่าบา้น

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งบบคุลากร
เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

งานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเดอืนพนกังาน
เงนิเพิ)มต่าง ๆ ของพนกังาน

รวมงบบคุลากร
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                       50,000.00                             -                               -   

                     300,000.00                    17,100.00                             -   
                       20,000.00                             -                               -   
                     370,000.00                    17,100.00                             -   

                     100,000.00                    31,700.00                             -   
                        5,000.00                             -                               -   
                        5,000.00                             -                               -   

                     100,000.00                    25,200.00 

                     210,000.00                    56,900.00                             -   

                       40,000.00                    16,194.17                             -   
                       12,000.00                    10,074.00                             -   
                       52,000.00                    26,268.17                             -   
                   1,332,000.00                   350,579.17                             -   
                   4,398,310.00                 2,648,519.97                             -   

รวมค่าวสัดุ

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาํเนินงาน

ค่าบรกิารโทรศพัท์
ค่าบรกิารสื)อสารและโทรคมนาคม

รวมงานบรหิารทั ,วไปเกี,ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รวมค่าใชส้อย
ค่าวสัดุ

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเพื)อใหไ้ดม้าซึ)งบรกิาร

วสัดุสาํนกังาน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     200,000.00                             -                               -   

                     300,000.00                   292,875.20                             -   
แห่งประเทศไทย

                     200,000.00                   240,760.00                             -   
และระดบัประเทศ

                     800,000.00                   791,450.00                             -   

                   2,700,000.00                 2,674,316.00                             -   
                   2,400,000.00                   253,200.00                             -   
                   6,700,000.00                 1,785,594.51                             -   

แข่งขนักฬีาในจงัหวดัอื)น ๆ

                     200,000.00                   182,372.00                             -   

                     300,000.00                   296,900.00                             -   

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการส่งเสรมิการแข่งขนัและพฒันากฬีา

และส่งนกักฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเขา้ร่วม

โครงการจดัการแข่งขนัว่ายนํCาสวมิมิ)งโอเพ่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
เพื)อความเป็นเลศิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการแข่งขนักฬีา อบจ.คพั ภาคใต ้

โครงการจดัการแข่งขนักรฑีาผูสู้งอายุชงิชนะเลศิ

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

งบดาํเนินงาน
ค่าใชส้อย

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ

โครงการแข่งขนัมหกรรมกฬีาไทคพั ระดบัจงัหวดั

โครงการแข่งขนักฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหา
มหาราชนิีและ 5 ธนัวามหาราช

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งานกฬีาและนนัทนาการ

โครงการแข่งขนักฬีาเชื)อมความสมัพนัธภ์ายใน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     100,000.00                    85,000.00                             -   
                  13,900,000.00                 6,602,467.71                             -   
                  13,900,000.00                 6,602,467.71                             -   

                   2,200,000.00                 2,200,000.00                             -   
                   2,200,000.00                 2,200,000.00                             -   
                   2,200,000.00                 2,200,000.00                             -   
                  16,100,000.00                 8,802,467.71                             -   

                     500,000.00                   499,300.00                             -   
                     500,000.00                   448,450.00                             -   
                     500,000.00                             -                               -   
                     100,000.00                             -                               -   

                     480,000.00                   180,000.00                             -   
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โครงการจดังานสมัมนาจรยิธรรมประจาํปี 

โครงการจดังานประเพณีทอดผา้ป่าถนนวฒันธรรม
โครงการจดังานประเพณีเมอืงคนดี

โครงการส่งเสรมิงานประเพณีทอ้งถิ)น

รวมเงนิอดุหนุน
รวมงบเงนิอดุหนุน

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

รวมงบดาํเนินงาน

เงนิอดุหนุน

โครงการส่งเสรมิประเพณีชกัพระบก

งบดาํเนินงาน
ค่าใชส้อย

รวมงานกฬีาและนนัทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ,น

รวมค่าใชส้อย
โครงการส่งเสรมิสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

งบเงนิอดุหนุน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     200,000.00                    99,600.00                             -   

                     500,000.00                             -                               -   
                     300,000.00                   206,850.00                             -   
                   1,830,000.00                   247,190.00                             -   

6,600,000.00 2,575,300.00                             -   
400,000.00 186,000.00                             -   

4,060,000.00 499,600.00                             -   
100,000.00 100,000.00                             -   

2,000,000.00 1,135,648.00                             -   
                            -   

650,000.00 635,900.00                             -   
200,000.00 195,000.00                             -   

1,600,000.00 1,498,200.00                             -   
และประเพณีชกัพระบก

300,000.00 209,484.00                             -   
1,850,000.00 109,310.00                             -   
1,200,000.00 -                             -   

                  23,870,000.00                 8,825,832.00                             -   รวมค่าใชส้อย
โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณีตรุษจนี
โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีจบปีจบเดอืน

โครงการจดังานเพื)อส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรมประเพณีลอยกระทง

โครงการจดังานเมาลดิ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น

โครงการวฒันธรรมประเพณีชกัพระ-ทอดผา้ป่า 

โครงการส่งเสรมิงานประเพณีทาํบญุถวายหมบัพ่อท่านเจา้ฟ้า

โครงการประเพณีขวญัขา้ว

โครงการธรรมสญัจรจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานสบืสานงานประเพณีไทยทรงดาํ 

โครงการจดังานแห่ผา้ห่มพระธาตศุรสีุราษฎร์
อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีวนัสงกรานต์

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการอบรมสมัมนาเพื)อเพิ)มประสทิธภิาพพระสงัฆาธกิาร
โครงการฝึกอบรมพระภกิษุใหเ้ป็นพระนกัเทศก์

โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 
อาํเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                       80,000.00                    35,347.80                             -   
                        6,000.00                             -                               -   
                       12,000.00                             -                               -   
                       98,000.00                    35,347.80                             -   
                  23,968,000.00                 8,861,179.80                             -   
                  23,968,000.00                 8,861,179.80                             -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                     300,000.00                   478,000.00                             -   
                     300,000.00                   296,760.00                             -   

                     300,000.00                    82,200.00                             -   
                     200,000.00                             -                               -   
                     200,000.00                   197,500.00                             -   

เกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานวนัไข่เค็มไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบดาํเนินงาน

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที)ยวอาํเภอ

โครงการจดังานเปิดฤดูกาลท่องเที)ยวเขาสก เที)ยวกุย้หลนิ ถิ)นดอกบวัผดุบาน

 อลงัการเขาเสยีบหมอก จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิ,น

งานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที,ยว

โครงการจดังานฟู้ดแฟร ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลจนัทรก์ะพอ้บาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาํเนินงาน

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ค่าไฟฟ้า

ค่านํ Cาประปา ค่านํ Cาบาดาล
ค่าบรกิารสื)อสารและโทรคมนาคม

ค่าสาธารณูปโภค
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   3,825,000.00                   481,000.00                             -   

                   1,300,000.00                 1,093,440.00                             -   
                     200,000.00                             -                               -   

                   3,000,000.00                 1,028,000.00                             -   
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                     300,000.00                             -                               -   

                     200,000.00                    49,700.00                             -   
                     500,000.00                   431,840.00                             -   

                     500,000.00                             -                               -   

                     100,000.00                             -                               -   
                   1,000,000.00                   263,000.00                             -   
                  13,225,000.00                 4,401,440.00                             -   
                  13,225,000.00                 4,401,440.00                             -   

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที)ยวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมค่าใชส้อย

โครงการจดัการแข่งขนัวอลเลยบ์อลชายหาดจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมงบดาํเนินงาน

โครงการจดัทาํสื)อประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที)ยวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพ

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเที)ยวเกาะสมยุ 

โครงการจดังาน SOUTHERN BIKEWEEK 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาสาสมคัรนาํเที)ยว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานฟืC นประวตัศิาสตรต์าํนานนํCาตก

โครงการจดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่

การท่องเที)ยวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เพื)อส่งเสรมิการท่องเที)ยวในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ธารเสด็จตามรอยเสด็จประพาส  พระพทุธเจา้หลวง 

โครงการจดักจิกรรมสุราษฎรไ์บคว์คี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมส่งเสรมิ 

รชักาลที) 5 อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



61

ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                       20,000.00                             -                               -   

                   3,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

ค่าปรบัปรุงภูมทิศันส์ิ)งมหศัจรรยห์นิพดั อาํเภอคีรรีฐันิคม                                -                               -   6,751,500.00                
ตาํบลท่าขนอน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                               -                               -                   3,500,000.00 

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   2,140,000.00                             -                               -   

ค่าก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิ หนิพดั - นํ Cาตกยวนสาว หมู่ที) 13
ตาํบลท่าขนอน  อาํเภอคีรรีฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

นํ Cาตกธารประภาส  หมู่ที) 4,5,6 ตาํบลบา้นใต ้ อาํเภอเกาะพะงนั

ค่าปรบัปรุงภูมทิศันบ์่อนํCารอ้นกรูด หมู่ที) 5 ตาํบลกรูด

ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
ค่าก่อสรา้งสิ)งสาธารณูปการ

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายประชารกัษ ์–
ค่าก่อสรา้งสิ)งสาธารณูปโภค

วงักล ั )ง หมู่ที) 6 ตาํบลมะเร็ตอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบลงทนุ

ค่าก่อสรา้งป้ายบอกทางลงท่านํ Cาองคก์ารบรหิาร

ค่าปรบัปรุงภูมทิศันส์ระนํCาเถี zยะ หมู่ที) 3 ตาํบลทุ่งกง 
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนสายสระมโนราห-์หาดยวน – หาดเทยีน – 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 2 ป้าย หมู่ที) 1,5 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     910,000.00                             -                               -   

                   2,450,000.00                             -                               -   

                   2,890,000.00                             -                               -   

                   2,669,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                     732,000.00                             -                               -   

                               -                               -                   5,080,000.00 

                               -                               -                   3,339,000.00 ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนา้พระลานตรงขา้มปั zมเอสโซ่

หมู่ที) 4  ตาํบลแม่นํ Cา อาํเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

หมู่ที) 7 ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายอู่ใจยนต ์- หาดขอม

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งลานจอดรถ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

ค่าบกุเบกิยกระดบัขยายคนัทางสายเขาขวาง  -แหลมสอ - ตลิ)งงาม 

ค่าบกุเบกิถนนสายสระมโนราห ์เชื)อมต่อถนนสาย

หาดยวน - หาดเทยีน หมู่ที) 4,6 ตาํบลบา้นใต ้

บรเิวณท่าเทยีบเรอืบา้นทอ้งกรูด หมู่ที) 5 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสระมโนราห ์-

ค่าขดุลอกร่องเรอื หมู่ที) 5 ตาํบลบ่อผดุ อาํเภอเกาะสมยุ

ตาํบลตลิ)งงาม อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 หมู่ที) 1 ตาํบลแม่นํ Cา อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 1 ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าขดุลอกร่องเรอืเภาลาย พรอ้มก่อสรา้งสะพานคนเดนิขา้ม

ค่าขดุลอกร่องเรอืละไม  หมู่ที) 4 ตาํบลมะเร็ต 

หาดริCน ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                  19,811,000.00                             -                 18,670,500.00 
                  19,811,000.00                             -                 18,670,500.00 
                  33,036,000.00                 4,401,440.00               18,670,500.00 

                  77,502,310.00               24,713,607.48               18,670,500.00 

                     340,000.00                             -                               -   

                     340,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                 1,188,318.79                             -   
                  15,000,000.00               12,310,340.84                             -   
                  16,000,000.00               13,498,659.63                             -   
                  16,340,000.00               13,498,659.63                             -   รวมงบดาํเนินงาน

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
รวมงบลงทนุ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
วสัดุเชืCอเพลงิและหลอ่ลื)น

รวมค่าวสัดุ

ตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี พ.ศ. 2557

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รวมงานวิชาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที,ยว

ค่าวสัดุ

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและส่งเสรมิการปฏบิตัิ

ค่าใชส้อย
รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

รวมค่าใชส้อย

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืHนฐาน
งบดาํเนินงาน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,504,000.00                             -                               -   

                   1,636,000.00                             -                               -   

                   7,492,000.00                             -                               -   

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
                   3,000,000.00                             -                               -   

                   3,000,000.00                             -                               -   

อาํเภอพนุพนิ เชื)อม ตาํบลตะกกุใต ้ อาํเภอวภิาวด ี

บางออ้ – ไทรงาม ตาํบลท่าขา้ม เชื)อมถนนเอเชยี
สาย 41 ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยาง  สาย กม.24 - บา้นหว้ยมดุ 

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายปากบาง 

คอนกรตีสายญี)ปุ่ นตรอกโหนง  (ถนนโครงข่าย 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

อบจ.สฎ.) ตาํบลพนุพนิ  เชื)อมตาํบลหวัเตย 

(ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.) ตาํบลบางมะเดื)อ เชื)อม
ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

หมู่ที) 5,8 ตาํบลสองแพรก เชื)อม หมู่ที) 2 ตาํบลชยับรุ ี
อาํเภอชยีบรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสิ)งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย
โรงเรยีนบา้นราษฎร ์– ประสานจติ ตาํบลบางงอน 

ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง
งบลงทนุ
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   3,000,000.00                             -                               -   

                   2,500,000.00                             -                               -   

                   2,630,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
                   4,500,000.00                             -                               -   

                   3,950,000.00                             -                               -   

บา้นสหกรณ ์– หนา้ซงึ (ตอนที) 6) หมู่ที) 4,17,10  
ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีเชื)อม หมู่ที) 4 
ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เชื)อม ตาํบลสนิปนุ  อาํเภอพระแสง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
หมู่ที) 3,7,12 ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ 

ควนรชัดา หมู่ที) 10 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสหกรณ ์–

เชื)อม หมู่ที) 9 ตาํบลคลองไทร  อาํเภอท่าฉาง

ถนนภราดร หมู่ที) 2 เทศบาลตาํบลบา้นสอ้ง เชื)อม 
เทศบาลตาํบลเวยีงสระ  อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โพธิeพนา (ตอนที) 2) หมู่ที) 4 ตาํบลตะกกุเหนอื เชื)อม หมู่ที) 12,10 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นควนสูง 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายวภิาวด ี– 

ดหีม ีตาํบลหวัเตย เชื)อม หมู่ที) 3 ตาํบลหนองไทร 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองตาล 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   3,200,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   5,000,000.00                             -                               -   

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
                   4,000,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

แม่นํ Cาตาปี ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 2,8 ตาํบลกะแดะ เชื)อมหมู่ที) 1 ตาํบลชา้งขวา 
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สี)แยกทุ่งใหญ่ – บา้นทบัทอ้น หมู่ที) 7 ตาํบลมะขามเตีCย

ค่าก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืขนาดเลก็ บรเิวณรมิฝั )ง

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงัทอ้น – ถ ํ Cาเหนียวกวน

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทุ่งคา ตาํบลชา้งขวา 

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็บางตาเนียบ 

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมถนนที)ไดร้บัการถ่ายโอนสาย

หมู่ที) 6 ตาํบลบางชนะ เชื)อม ตาํบลคลองฉนาก 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เชื)อม ตาํบลชา้งซา้ย  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลคลองนอ้ย เชื)อม หมู่ที) 1 ตาํบลบางโพธิe 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นบางชนะบน ตาํบลบางชนะ เชื)อม ตาํบล
บางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที) 1 

ค่าบกุเบกิถนนลูกรงั สายจนัทรโ์กมฑุหมู่ที) 2 

อาํเภอเมอืง เชื)อม ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   1,500,000.00                             -                               -   

                   2,100,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   3,000,000.00                             -                               -   
ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 1 ตาํบลกะแดะ เชื)อม หมู่ที) 4 ตาํบลตะเคียนทอง 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเจรญิสนัตธิรรม

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทางเขา้

ค่าขดุลอกคลองกระแดะแจะ ตาํบลตะเคียนทอง เชื)อม 

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง หมู่ที) 1 
ตาํบลท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 3 ตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื)อม 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายอสีานคนใต ้

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางปรงิ 
ตาํบลท่าทองใหม่ อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 7 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 10 ตาํบลกรูด เชื)อม ตาํบลท่าอแุท
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สี)แยกดอนหลวง – โรงเรยีนท่าอแุท หมู่ที) 1 

เชื)อม ตาํบลคลองสระ อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ค่าขยายไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงัไทร ตาํบลป่าร่อน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   6,555,000.00                             -                               -   

                     845,000.00                             -                               -   

                   3,466,000.00                             -                               -   

                     993,000.00                             -                               -   

                   4,093,000.00                             -                               -   

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นท่าขนอน– บา้นเขาพงั ตาํบลท่าขนอน อาํเภอคีรรีฐันิคม

หมู่ที) 9 ตาํบลชา้งซา้ย เชื)อม ตาํบลป่าร่อน 
อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอคีรรีฐันิคม เชื)อม ตาํบลตะกกุเหนือ 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย 40303

ค่าก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นบางด ี

อาํเภอเคียนซา เชื)อม ตาํบลสาคู อาํเภอพระแสง 

เขาหวัโหลก หมู่ที) 19 ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา 
เชื)อม ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลไทรโสภา อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตอนที) 2) หมู่ที) 11 - หมู่ที) 7 ตาํบลพ่วงพรหมคร 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคลองฮาย 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย 

เชื)อม ตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นทบัใหม่ 

อาํเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

40302  บา้นยาง– ตะกกุเหนือ  ตาํบลบา้นยาง 

ค่าปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

หมู่ที) 4 ตาํบลบา้นเสด็จ อาํเภอเคียนซา เชื)อม 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,716,000.00                             -                               -   

                   1,674,000.00                             -                               -   

                   1,504,000.00                             -                               -   

                   8,300,000.00                             -                               -   

                   1,999,000.00                             -                               -   

                   2,017,000.00                             -                               -   

                   2,445,000.00                             -                               -   
เชื)อม หมู่ที) 3 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 7 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา เชื)อม ตาํบล

(หนา้โรงเรยีนปลายคลอง) ตาํบลคลองนอ้ย เชื)อม 

บา้นสองแพรก – บา้นสระแกว้ หมู่ที) 2 ตาํบลไทรทอง 
เชื)อม ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุ ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นลุม่มะนาว – บา้นท่าไมแ้ดง หมู่ที) 5 ตาํบลโมถ่าย 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที) 3,4,7 ตาํบลทุ่ง 

ค่าก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย 4037 

ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ีเชื)อม หมู่ที) 13 ตาํบลไทรขงึ   

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหนองผกับุง้ 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

เชื)อม เทศบาลตาํบลตลาดไชยา อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

บา้นลุม่มะนาว – บา้นท่าไมแ้ดง หมู่ที) 5 ตาํบลโมถ่าย 
เชื)อม หมู่ที) 3 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที) 1 – หมู่ที) 4 
หมู่ที) 5 ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุ ี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตี เสรมิเหลก็สายหมู่ที) 6 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,839,000.00                             -                               -   

                   3,310,000.00                             -                               -   

                   1,610,000.00                             -                               -   

                   5,990,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   4,000,000.00                             -                               -   

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายแยกถนนเอเชยี 41

ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นทุ่งพลบั หมู่ที) 5 ตาํบลสมอทอง เชื)อมหมู่ที) 4 

หมู่ที) 5 ตาํบลท่าชนะ เชื)อมหมู่ที) 6 ตาํบลวงั อาํเภอท่าชนะ 
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นคลองจา หมู่ที) 19 ตาํบลประสงค ์เชื)อมหมู่ที) 9 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นศรไีชยคราม 

 ตาํบลท่าฉาง เชื)อม หมู่ที) 7 ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายบา้นนาปรือ หมู่ที) 3

 บา้นหว้ยสะทอ้น หมู่ที) 6 ตาํบลเสวยีด เชื)อมหมู่ที) 4  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นทบัทอ้น -

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางปอ – บา้นท่าม่วง 
ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหนิป้องบา้นท่าหกับน 
หมู่ที) 3 ตาํบลป่าเว เชื)อม หมู่ที) 6 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 1 ตาํบลไชยคราม เชื)อมต่อบา้นคีรวีงศ ์
ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     500,000.00                             -                               -   

                     500,000.00                             -                               -   

                   1,541,000.00                             -                               -   

                   1,375,000.00                             -                               -   

                   1,213,000.00                             -                               -   

                   4,371,000.00                             -                               -   

                   2,500,000.00                             -                               -   

หมู่ที) 11 ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 12 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 2 ตาํบลเขาพงั  อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ค่าก่อสรา้งถนนหนิคลกุ สายหมู่ที) 4, 8 ตาํบลพะแสง เชื)อม

ค่าก่อสรา้งประปาขนาด  20 ลูกบาศกเ์มตร บา้นทบัสมงิคลา 

ค่าก่อสรา้งประปาขนาด 20 ลูกบาศกเ์มตร บา้นพรุป้าป่าน 

บา้นสวยศร ี– ควนพระ ตาํบลบา้นนา เชื)อม
ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย

ตาํบลพะแสง หมู่ที) 6 ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ 

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

อาํเภอบา้นตาขนุ เชื)อม  หมู่ที) 1 ตาํบลพงักาญจน ์

ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขื)อนเก่า 

คอนกรตี สายเขามหาลาภ (ตอนที) 1) หมู่ที) 4

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
 ตาํบลเขาพงั เชื)อม หมู่ที) 3 ตาํบลพรุไทย 

เชื)อม ตาํบลพงักาญจน ์ อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สายกลางบางครก (ตอนที) 3) หมู่ที) 6 ตาํบลพะแสง 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,500,000.00                             -                               -   

                   1,850,000.00                             -                               -   

                   2,150,000.00                             -                               -   

                   1,500,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

หมู่ที) 2 ตาํบลนํCาพ ุเชื)อมหมู่ที) 5 ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เชื)อมหมู่ที) 3 ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายแยกนํCาพ ุ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บา้นหว้ยตอคลองสูญ (หนา้วดัสุคนธาวาส) ตาํบลพรุพ ี
อาํเภอบา้นนาสาร เชื)อมตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

บา้นหนองทวิ – บา้นอนิทนินงาม หมู่ที) 2 ตาํบลคลองปราบ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 – บา้นหว้ยหา้ง ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื)อมตาํบลท่าช ี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางสายหนองบ่อ ตาํบลควนสุบรรณ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายควนมดื 

อาํเภอบา้นนาสาร  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตาํบลลาํพูน เชื)อมตาํบลทุ่งเตา อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 4 ตาํบลพรพุ ีเชื)อมหมู่ที) 3 ตาํบลคลองปราบ อาํเภอบา้นนาสาร

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที) 7 สระบวั 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายถนนเอเชยี 41

เชื)อมต่อ ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   5,780,000.00                             -                               -   

                   3,183,000.00                             -                               -   

                   2,014,000.00                             -                               -   

                   1,481,000.00                             -                               -   

                   1,548,000.00                             -                               -   

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสามแยกไผ่ปูน 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางจง – 

 เชื)อมตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุ ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ควนยอ หมู่ที) 8 ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง

ตาํบลสนิเจรญิ อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื)อม

อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

หมู่ที) 1 ตาํบลสนิปนุ  อาํเภอพระแสง เชื)อมตาํบลคลองฉนวน 

ทางหลวงชนบทบางใหญ่ – บางเหรยีง หมู่ที) 4,5,6,7,8,10  

อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช

ค่าก่อสรา้งถนนลาดคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสี)แยกเมรยั 

มอเก็ต หมู่ที) 5 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร
เชื)อมเขตตาํบลเวยีงสระ  อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที) 1 ตาํบลพงักาญจน ์ อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

หมู่ที) 5 ตาํบลสนิปนุ เชื)อม ตาํบลสนิเจรญิ อาํเภอพระแสง

เชื)อม ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   1,443,000.00                             -                               -   

                   1,583,000.00                             -                               -   

                   1,953,000.00                             -                               -   

                     600,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   4,739,000.00                             -                               -   
 ตาํบลบางเดอืน เชื)อมตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ
เชื)อม ตาํบลถํCาสงิขร  อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพระแสง เชื)อม ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลเขาหวัควาย อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย กม.28

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขาควนผู ้

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นหว้ยแหง้ 

หมู่ที) 4 ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง เชื)อม

หมู่ที) 11 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง เชื)อม 

หมู่ที) 5 ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ เชื)อม ตาํบลวดัประดู่  
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื)อมหมู่ที) 13 ตาํบลตะกกุใต ้

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายแยกไวโชว ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที) 3,7,8 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที) 9 ตาํบลบางสวรรค ์

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางสายบา้นท่านาง ตาํบลท่าสะทอ้น เชื)อม

ตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   4,415,000.00                             -                               -   

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองสบู่ หมู่ที) 2                                -                               -                   7,000,000.00 
ตาํบลคลองฉนาก เชื)อมเขตเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

                               -                               -                   3,000,000.00 

                               -                               -                   7,200,000.00 

                               -                               -                   8,198,000.00 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นบางปาน หมู่ที) 1                                -                               -                   1,000,000.00 

                               -                               -                   6,000,000.00 
เชื)อม หมู่ที) 12 อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ถนนสายทางหลวง 4212 หมู่ที) 2,7 ตาํบลเคียนซา เชื)อม หมู่ที) 1 
 เทศบาลตาํบล เคียนซา อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ตาํบลบา้นทาํเนียบ  อาํเภอคีรรีฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นควน หมู่ที) 3

ตะปาน 12 ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื)อม 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีแบบ 4 ช่องทาง

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายสามแยก
ชลประทาน - สี)แยกดอนหลวง ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ์
 เชื)อมตาํบลไชยคราม อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนน อบจ.เดมิ)

ตาํบลท่าขนอน เชื)อม บา้นคลองตยุ หมู่ที) 8 ตาํบลนํCาหกั

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที) 4 ตาํบลคลองนอ้ย
ตาํบลไทรทอง เชื)อม ตาํบลชยับุรี อาํเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                               -                               -                   7,105,000.00 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
                               -                               -                   2,435,000.00 

หมู่ที) 5 ตาํบลพมุเรยีง เชื)อมหมู่ที) 5 ตาํบลตะกรบ อาํเภอไชยา 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองบางนาง                                -                               -                   2,350,000.00 
(หนองนายเป้า) หมู่ที) 9 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

                               -                               -                 10,130,000.00 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทุ่งฆอ้ - บา้นหนา้ชา                                -                               -                 10,000,000.00 
หมู่ที) 4 ตาํบลสมอทอง เชื)อมหมู่ที) 11,12 ตาํบลประสงค์
อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

                               -                               -                     650,000.00 

                               -                               -                   5,000,000.00 

เชื)อม หมู่ที) 2  ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ค่าก่อสรา้งประปา หมู่ที) 7 ตาํบลพะแสง เชื)อมตาํบลพรุไทย
อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สายบา้นหนองเรยีน - บา้นนาเดมิ ตาํบลบา้นนา 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มลานจอดรถ

อาํเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

สายบา้นป่าเว - ตาํบลตลาดไชยา หมู่ที) 1 ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา
ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย กม.8 หมู่ที) 4,11 ตาํบลท่าเคย
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายศิลป์ชยั                                -                               -                   5,770,000.00 
 - บา้นหว้ยชนั หมู่ที) 7 ตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร
เชื)อม ตาํบลทุ่งรงั  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายซอยวาสนา                                -                               -                   4,474,000.00 
หมู่ที) 5 ตาํบลทุ่งเตา เชื)อมตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี                                -                               -                   5,683,000.00 
สายคลองหวัชา้ง หมู่ที) 4 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เชื)อม อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี)

                               -                               -                   7,136,000.00 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเลยีบคลองไทก้ง๋                                -                               -                   2,196,000.00 
ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ เชื)อมเขตเทศบาลเมอืงท่าขา้ม 
อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                               -                               -                   2,342,000.00 

                               -                               -                   4,400,000.00 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายนายประไพ หมู่ที) 8
ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื)อมหมู่ที) 13 ตาํบลตะกกุใต ้

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายไสทอ้น หมู่ที) 6 ตาํบลไทรขงึ

อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายตะปาน 12

เชื)อม หมู่ที) 2  ตาํบลสาคู อาํเภอพระแสง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื)อม ตาํบลบา้นทาํเนียบ 
อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                               -                               -                   7,000,000.00 

                               -                               -                   5,000,000.00 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสหกรณ ์- โพธิeพนา                                -                               -                   1,916,000.00 
(ตอนที) 3) หมู่ที) 4 ตาํบลตะกกุเหนือ เชื)อม หมู่ที) 12,10 
ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
ค่าปรบัปรุงสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองปาว หมู่ที) 2,1                                -                               -                   4,455,000.00 
ตาํบลตะกกุใต ้ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

                               -                               -                   4,000,000.00 

                176,107,000.00                             -                124,440,000.00 

                176,107,000.00                             -                124,440,000.00 

หมู่ที) 10 ตาํบลทุ่งหลวง เชื)อม บา้นไสขนุรงค ์หมู่ที) 11
ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบนควน 
หมู่ที) 4 ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ เชื)อม ตาํบลถํCาสงิขร

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายสี)แยกพรุแค
ตาํบลกรูด เชื)อม ตาํบลบางมะเดื)อ อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

รวมงบลงทนุ

อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นปากลดั
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     560,000.00                    43,000.00                             -   
                     560,000.00                    43,000.00                             -   
                     560,000.00                    43,000.00                             -   
                193,007,000.00               13,541,659.63              124,440,000.00 

                193,007,000.00               13,541,659.63              124,440,000.00 รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งบเงนิอดุหนุน
เงนิอดุหนุน

รวมงบเงนิอดุหนุน
รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืHนฐาน

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ
รวมเงนิอดุหนุน
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     216,000.00                             -                               -   

                     550,000.00                             -                               -   

                     766,000.00                             -                               -   
                     766,000.00                             -                               -   

                   1,900,000.00                             -                               -   

                     458,000.00                             -                               -   

ค่าบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที)ดนิและสิ)งก่อสรา้ง
โครงการขดุลอกคลองกงตาก  ตาํบลชา้งขวา เชื)อม 

ค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

รายจ่ายเกี)ยวเนื)องกบัการปฏบิตัริาชการที)ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื)นๆ

ค่าใชส้อย

พระราชดาํรฯิ  บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที) 13 
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื อนัเนื)องมาจาก

ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมงบดาํเนินงาน

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื)องมาจาก

โครงการขดุลอกคลองเชงิสมอ หมู่ที) 7 ตาํบลเขานิพนัธ ์
ตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบลงทนุ

พระราชดาํรฯิ อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งานอนุรกัษแ์หลง่นํHาและป่าไม ้

รวมค่าใชส้อย

งบดาํเนินงาน

แผนงานการเกษตร
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                     675,700.00                             -                               -   

                   1,000,000.00                             -                               -   

                   2,000,000.00                             -                               -   

                   1,900,000.00                             -                               -   

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
                       90,000.00                             -                               -   

                   8,023,700.00                             -                               -   
                   8,023,700.00                             -                               -   
                   8,789,700.00                             -                               -   
                   8,789,700.00                             -                               -   

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการขดุลอกคูระบายนํCาสาธารณะ ตาํบลกรูด 

โครงการซ่อมหลงัคาซาแลนดโ์รงเรอืนอนุบาล

รวมงานอนุรกัษแ์หลง่นํHาและป่าไม ้
รวมแผนงานการเกษตร

รวมงบลงทนุ

ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
โครงการขดุลอกคลองบางดว้น หมู่ที) 6  

เชื)อม ตาํบลพลายวาสอาํเภอกาญจนดษิฐ ์

พนัธพ์ชืฯ ภายในโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื
อนัเนื)องมาจากพระราชดาํรฯิ หมู่ที) 13 ตาํบลคลองชะอุ่น
อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมค่าที,ดินและสิ,งกอ่สรา้ง

โครงการขดุลอกคลองฮาย ตาํบลชา้งซา้ย เชื)อม 

โครงการขดุลอกคลองตั zว หมู่ที) 1 ตาํบลชลคราม 
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                  38,000,000.00                             -                               -   
                   2,294,000.00                   828,019.00                             -   

                   8,794,090.00                 2,750,000.00                             -   
                   2,100,000.00                   763,372.75                             -   
                  51,188,090.00                 4,341,391.75                             -   

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

งบกลาง

แผนงานงบกลาง
งบกลาง

สาํรองจ่าย

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั

ค่าชาํระหนีC เงนิตน้

รวมงบกลาง

งบกลาง
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ยอดประมาณการเดิม  รบัจา่ยระหว่างปี  ยอดประมาณการ
(1 ต.ค. 2556 - 31 ก.ค. 2557)

รายการ

                   7,000,000.00                 6,097,710.26                 1,697,500.00 
                     590,000.00                   462,930.00                             -   
                     123,000.00                             -                               -   
                   1,800,000.00                   361,790.00                             -   
                     680,000.00                   531,371.05                             -   

                       11,000.00                      4,455.00                             -   
                  10,204,000.00                 7,458,256.31                 1,697,500.00 
                  61,392,090.00               11,799,648.06                 1,697,500.00 
                  61,392,090.00               11,799,648.06                 1,697,500.00 
                  61,392,090.00               11,799,648.06                 1,697,500.00 
                804,000,000.00              207,189,778.12              176,750,000.00 

รวมงบกลาง

เงนิกองทนุสาํรองเลีCยงชพีลูกจา้งประจาํ (กสจ.)

เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ)น (กบท.)

รวมทกุแผนงาน

เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีผูร้บับาํนาญ (ชคบ.)

บาํเหน็จ/บาํนาญ

รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

รวมบาํเหน็จ/บาํนาญ

เงนิกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)
เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ



1.  งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั จาํนวน 7,000,000.00     บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการศึกษา



ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประมาณการรายจา่ย รวมทั�งสิ�น 176,750,000          บาท

จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนทั (วไป  แยกเป็น

รวม 7,000,000             บาท

รวม 7,000,000             บาท

1.1  หมวดค่าใชส้อย รวม 7,000,000             บาท

1.1.1  ประเภทรายจา่ยเกี(ยวเนื(องกบัการปฏบิตัิราชการ จาํนวน 7,000,000             บาท

ที(ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื(นๆ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.1.1 เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสรา้งและพฒันา ตั งไว ้ 7,000,000             บาท

หลกัสูตรการปกครองทอ้งถิ�นไทย (หลกัสูตรสาํหรบัใชส้อนใหผู้เ้รียน

มคีวามรูใ้นเรื�องการปกครองทอ้งถิ�นไทย ซึ�งเป็นหลกัสูตรตั งแต่ระดบั

อนุบาลศึกษาไปจนถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื�อบ่มเพาะ

ผูเ้รียนใหอ้อกไปเป็นผูบ้ริหารทอ้งถิ�น/สมาชกิสภาทอ้งถิ�น/ผูม้สีทิธิ

เลอืกตั งที�มคุีณภาพในอนาคต) ตามหนงัสอืกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถิ�น  ด่วนที�สุด ที� มท 0893.3/ว 1439 ลงวนัที� 28  สงิหาคม  2557 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเพิ(มเติม ฉบบัที( 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานการศึกษา

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั

1.  งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษา 85



1.  งานบรหิารท ั วไปเกียวกบั จาํนวน 9,700,000.00     บาท

    เคหะและชมุชน

2.  งานสวนสาธารณะ จาํนวน 15,242,000.00   บาท

งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 

แผนงานเคหะและชุมชน

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รวม 9,700,000             บาท

รวม 9,700,000             บาท

1.1  หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 8,700,000             บาท

1.1.1  ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ จาํนวน 8,700,000             บาท

กองช่าง

1.1.1.1 เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อรถบรรทุก (ดเีซล) ปริมาตร ตั�งไว ้ 8,700,000             บาท

กระบอกสูบไมต่ํ �ากวา่ 2,400 ซซี ีขบัเคลื�อน 4 ลอ้ แบบตอนครึ�ง

เกยีรธ์รรมดา  จาํนวน  10 คนั เพื�อใชใ้นการปฏบิตัิราชการของ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

หรือคุณสมบตัิที�ดกีวา่ขณะจดัซื�อ ต ั�งตามราคาทอ้งตลาดนอกเหนือ

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2557 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

สาํนกังบประมาณ เพื�อใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้านของแต่ละพื�นที�

1.2  หมวดค่าที+ดินและสิ+งกอ่สรา้ง รวม 1,000,000             บาท

1.2.1 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิ+งสาธารณูปการ จาํนวน 1,000,000             บาท

กองช่าง

1.2.1.1 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภูมทิศันก์องช่าง บริเวณ ตั�งไว ้ 1,000,000             บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการ ดงันี�

 - ปรบัปรุงภูมทิศันโ์ดยรอบอาคาร

 - ก่อสรา้งรางระบายนํ�า

 - ก่อสรา้งป้อมยาม

ฯลฯ

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเพิ+มเติม ฉบบัที+ 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทั +วไปเกี+ยวกบัเคหะและชุมชน

1.  งบลงทุน

โรงจอดรถ ถนนอาํเภอ ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตี�ย อาํเภอเมอืง 
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ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งานสวนสาธารณะ รวม 15,242,000           บาท

1.  งบลงทุน รวม 15,242,000           บาท

1.1  หมวดค่าที+ดินและสิ+งกอ่สรา้ง รวม 15,242,000           บาท

1.1.1 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิ+งสาธารณูปการ จาํนวน 15,242,000           บาท

กองช่าง

อาํเภอเมืองสุราษฎรธ์านี

ตั�งไว ้ 500,000               บาท

งานไฟฟ้าภายในอาคาร งานทาสอีาคาร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ

ตั�งไว ้ 50,000                บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการปรบัปรุงตาขา่ยเหลก็ ขนาดกวา้ง

ตั�งไว ้ 3,000,000             บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้งเรียงหนิยาแนวดว้ยหนิ

1.1.1.1 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงศาลาจตุรมขุ สวนสาธารณะ

เกาะลาํพู หมูท่ี� 2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

900 ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม 

แบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อลูมเินียมกนัตกโดยรอบ สูง 1.00 เมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1.1.1.3 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งเรียงหนิยาแนวรอบสระนํ�า

สวนสาธารณะเกาะลาํพู หมูท่ี� 2  ตาํบลบางใบไม ้ อาํเภอเมอืง

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.1.1.2 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงตาขา่ยเหลก็รอบสนามฟตุซอล

สวนสาธารณะเกาะลาํพู หมูท่ี� 2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง

ขนาดใหญ่ ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาวรวม 250 เมตร พรอ้มราว

6.00 เมตร ยาวรวม 150 เมตร โดยมพีื�นที�ปรบัปรุงไมน่อ้ยกวา่

โดยทาํการปรบัปรุงพื�นที�ใชส้อย 225 ตารางเมตร งานฝ้าเพดาน
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ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตั�งไว ้ 5,692,000             บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการปูผวิใหมท่ ั�งหมด หนา 0.05 เมตร

อาํเภอบา้นตาขุน

ตั�งไว ้ 6,000,000             บาท

โดยทาํการก่อสรา้งและปรบัปรุง มรีายละเอยีดดงันี�

1. งานปรบัปรุงลูว่ิ�งออกกาํลงักายแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

กวา้ง 3 เมตร ยาว 580 เมตร หนา 3 เซนติเมตร 

2. งานก่อสรา้งลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดพื�นที� 

1,500 ตารางเมตร

3. งานก่อสรา้งสนามฟตุซอลมาตรฐาน ขนาดกวา้ง 22 เมตร

ยาว 42 เมตร

4. งานก่อสรา้งรางระบายนํ�าคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มฝาปิด

ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 240 เมตร 

5. งานไฟฟ้าส่องสวา่ง แบบเสาสูง 20 เมตร จาํนวน 1 ตน้

6. งานก่อสรา้งหอ้งนํ�าชาย - หญงิ และคนพกิาร ขนาดกวา้ง

4 เมตร ยาว 6 เมตร

7. งานก่อสรา้งสนามบาสเกต็บอล ขนาด 15 x 28 เมตร

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ   รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

พื�นที� 12,054 ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1.1.1.4 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต

บริเวณสวนสาธารณะเกาะลาํพู หมูท่ี� 2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง

1.1.1.5 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงสวนสาธารณะชมพู่นํ �า 

หมูท่ี� 3 ตาํบลเขาวง อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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1.  งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิ จาํนวน 18,670,500.00   บาท

    การท่องเที ยว

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ



ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที�ยว รวม 18,670,500           บาท

รวม 18,670,500           บาท

1.1  หมวดค่าที�ดินและสิ�งกอ่สรา้ง รวม 18,670,500           บาท

1.1.1 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปการ จาํนวน 10,251,500           บาท

กองช่าง

อาํเภอคีรรีฐันิคม

1.1.1.1 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภูมทิศันส์ิ�งมหศัจรรยห์นิพดั ตั!งไว ้ 6,751,500             บาท

อาํเภอคีรีรฐันิคม ตาํบลท่าขนอน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยทาํการตามรายละเอยีด ดงันี!

 - งานปรบัปรุงลานจอดรถ 1,800 ตารางเมตร

 - งานทางเดนิเทา้กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 90 เมตร หรือ 

   225 ตารางเมตร

 - งานสะพานทางเดนิเทา้ กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 200 เมตร

   หรือ 500 ตารางเมตร

 - งานบนัได ทางลาด และลานท่องเที�ยว 800 ตารางเมตร

 - งานศาลาที�พกั ขนาด 16 ตารางเมตร จาํนวน 6 หลงั

 - งานศาลาชมววิพรอ้มหอ้งนํ!า ขนาด 100 ตารางเมตร 

   จาํนวน 1 หลงั

 - อาคารอาํนวยการที�พกัคอยพรอ้มหอ้งนํ!า 

   ขนาด 64 ตารางเมตร จาํนวน 1 หลงั 

 - งานองคป์ระกอบภูมทิศันอ์ื�น ๆ

พรอ้มติดตั!งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเพิ�มเติม ฉบบัที� 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

1. งบลงทุน
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ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

1.1.1.2 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิ หนิพดั - ต ั!งไว ้ 3,500,000             บาท

นํ!าตกยวนสาว หมูท่ี� 13  ตาํบลท่าขนอน  อาํเภอคีรีรฐันิคม  จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  โดยทาํการก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิ ตามรายละเอยีด

ดงันี!

 - ก่อสรา้งฝายนํ!าลน้หนิก่อเพื�อกกัเกบ็นํ!า ขนาดความสูงของ

สนัฝาย 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร จาํนวน 1 จดุ

 - ติดตั!งถงัสแตนเลส ขนาดความจ ุ2,000 ลติร จาํนวน 

6 ใบ พรอ้มติดตั!งระบบสูบนํ!า จาํนวน 1 ระบบ

 - ก่อสรา้งระบบท่อจ่ายนํ!าไปยงัชมุชนและบริเวณแหลง่

ท่องเที�ยวหนิพดั จาํนวน 1 ระบบ

  - ติดตั!งระบบไฟฟ้าจากสายเมนการไฟฟ้าไปยงัเครื�องสูบนํ!า

เพื�อส่งนํ!าไปยงัถงัเกบ็นํ!าและปกัเสาฟาดสายไฟฟ้าไปยงัแหลง่

ท่องเที�ยวหนิพดั จาํนวน 1 ระบบ

1.1.2 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิ�งสาธารณูปโภค จาํนวน 8,419,000             บาท

กองช่าง

อาํเภอเกาะพะงนั

1.1.2.1 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ตั!งไว ้ 5,080,000             บาท

สายอู่ใจยนต ์- หาดขอม หมูท่ี� 7 ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

พรอ้มติดตั!งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หรือมพีื!นที�ไมน่อ้ยกวา่ 4,320 ตารางเมตร พรอ้มติดตั!งป้ายโครงการ
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ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

อาํเภอเกาะสมยุ

1.1.2.2 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ตั!งไว ้ 3,339,000             บาท

สายหนา้พระลานตรงขา้มปั Dมเอสโซ่  หมูท่ี� 4  ตาํบลแมน่ํ !า 

อาํเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการก่อสรา้งถนน

คอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 605 เมตร 

ติดตั!งป้ายโครงการ  รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื!นที�ไมน่อ้ยกวา่ 3,630 ตารางเมตร พรอ้ม
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1.  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน จาํนวน 124,440,000.00   บาท

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557



ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย เพิ �มเติม ฉบบัที � 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน รวม 124,440,000          บาท

1.  งบลงทุน รวม 124,440,000          บาท

1.1  หมวดค่าที ดินและสิ งกอ่สรา้ง รวม 124,440,000          บาท

1.1.1 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิ งสาธารณูปโภค จาํนวน 124,440,000          บาท

กองช่าง

อาํเภอเมืองสุราษฎรธ์านี

1.1.1.1 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ตั�งไว ้ 7,000,000             บาท

สุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการก่อสรา้ง

ทางเดนิเทา้ขา้งละ 1.00 เมตร ยาว 40 เมตร พรอ้มบุกเบกิถนน

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 10.00 เมตร ยาว 260 เมตร สูงเฉลี�ย 0.80 เมตร 

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

ตั�งไว ้ 3,000,000             บาท

สุราษฎรธ์านี (ถนน อบจ.เดมิ) โดยทาํการปรบัปรุงผวิจราจรลาดยาง

เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 6,900 ตารางเมตร 

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหาร

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเพิ มเติม ฉบบัที  1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

คอนกรีตสายสามแยกชลประทาน - สี�แยกดอนหลวง ตาํบลท่าอแุท

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื�อมตาํบลไชยคราม อาํเภอดอนสกั จงัหวดั

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,150 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ขา้มคลองสบู ่หมูท่ี� 2 ตาํบลคลองฉนาก เชื�อมเขตเทศบาลนคร

สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 8.00 เมตร 

1.1.1.2 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก
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อาํเภอคีรรีฐันิคม

ตั�งไว ้ 7,200,000             บาท

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอเคียนซา

ตั�งไว ้ 8,198,000             บาท

อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้ง

ขา้งละ 4.00 เมตร ยาว 1,340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื�นที�

ไมน่อ้ยกวา่ 10,720 ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอชยับุรี

ตั�งไว ้ 1,000,000             บาท

อาํเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้งถนนคอนกรีต

เสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 215 เมตร 

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

สายบา้นบางปาน หมูท่ี� 1 ตาํบลไทรทอง เชื�อม ตาํบลชยับุรี    

สายบา้นควน หมูท่ี� 3 ตาํบลท่าขนอน เชื�อม บา้นคลองตุย หมูท่ี� 8

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร

ตาํบลนํ�าหกั อาํเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 

1.1.1.5 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

1.1.1.4 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก

คอนกรีตแบบ 4 ช่องทาง ถนนสายทางหลวง 4212 หมูท่ี� 2,7 

ตาํบลเคียนซา เชื�อม หมูท่ี� 1 เทศบาลตาํบลเคียนซา

ถนนแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต โดยการขยายผวิจราจรท ั�งสองขา้ง 

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 1,505 ตารางเมตร

1.1.1.3 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็
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ตั�งไว ้ 6,000,000             บาท

บางสวรรค ์อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 

ตารางเมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มติดตั�งป้าย

โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี 

อาํเภอไชยา

ตั�งไว ้ 7,105,000             บาท

 - ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

 - ก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

7.00 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 3.00 เมตร 

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ    รายละเอยีดตามแบบแปลน

ตั�งไว ้ 2,435,000             บาท

 - ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

6.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่

2,100 ตารางเมตร

 - ก่อสรา้งลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดกวา้ง 

30 เมตร ยาว 40 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่

1,200 ตารางเมตร

6.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่

พรอ้มลานจอดรถ  หมูท่ี� 5  ตาํบลพมุเรียง  เชื�อมหมูท่ี� 5

หมูท่ี� 1 ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการดงันี�

6,900 ตารางเมตร 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.1.1.7 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

1.1.1.8 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

พรอ้มสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นป่าเว - ตาํบลตลาดไชยา

1.1.1.6 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

สาย หมูท่ี� 4 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับุรี เชื�อมหมูท่ี� 12 ตาํบล

1,662 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่  9,972 

ตาํบลตะกรบ อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการดงันี�
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อาํเภอดอนสกั

ตั�งไว ้ 2,350,000             บาท

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้งสะพาน

คอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 22 เมตร

แบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอท่าฉาง

ตั�งไว ้ 10,130,000           บาท

อาํเภอท่าชนะ

ตั�งไว ้ 10,000,000           บาท

อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการก่อสรา้ง

ยาว 2,450 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 14,700 

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ   รายละเอยีดตามแบบแปลน

1.1.1.10 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

สาย กม.8 หมูท่ี� 4,11 ตาํบลท่าเคย  เชื�อม หมูท่ี� 2  ตาํบลปากฉลยุ 

ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

1.1.1.11 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

สายทุ่งฆอ้ - บา้นหนา้ชา หมูท่ี� 4 ตาํบลสมอทอง เชื�อมหมูท่ี� 11,12

ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 

1.1.1.9 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็

ขา้มคลองบางนาง (หนองนายเป้า)  หมูท่ี� 9  ตาํบลดอนสกั

สูงเฉลี�ย 4.00 เมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

2,345 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 14,070 

ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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อาํเภอบา้นตาขุน

ตั�งไว ้ 650,000               บาท

ไดน้ํ �าปริมาณ 3 ลูกบาศกเ์มตร/ช ั �วโมง พรอ้มอปุกรณแ์ละก่อสรา้ง

อาคารควบคุมไฟฟ้า พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอบา้นนาเดิม

ตั�งไว ้ 5,000,000             บาท

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,430 เมตร หนา 0.05 เมตร

อาํเภอบา้นนาสาร

ตั�งไว ้ 5,770,000             บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการปรบัปรุงถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจร

ขา้งละ 1.00 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 12,400 ตารางเมตร 

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหลท่างกวา้ง

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.1.1.12 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งประปา หมูท่ี� 7 ตาํบลพะแสง 

เชื�อมตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

ก่อสรา้งประปาหอถงัสูงขนาดความจไุมน่อ้ยกวา่ 12 ลูกบาศกเ์มตร

1.1.1.13 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก

1.1.1.14 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก

คอนกรีตสายศิลป์ชยั - บา้นหว้ยชนั หมูท่ี� 7 ตาํบลทุ่งเตาใหม่

อาํเภอบา้นนาสาร  เชื�อม  ตาํบลทุ่งรงั  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

และเจาะบาดาลขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 6 นิ�ว ความลกึ 60 - 100 เมตร 

คอนกรีตสายบา้นหนองเรียน - บา้นนาเดมิ ตาํบลบา้นนา  อาํเภอ

บา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการปรบัปรุงถนนลาดยาง

หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 8,580 ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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ตั�งไว ้ 4,474,000             บาท

ถนนลาดยางขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1,525 เมตร

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอพนม

ตั�งไว ้ 5,683,000             บาท

จงัหวดักระบี�  โดยทาํการก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีต  ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 1,520 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมพีื�นที�ผวิจราจรไมน่อ้ยกวา่

9,120 ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ  รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอพระแสง

ตั�งไว ้ 7,136,000             บาท

ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร  พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1.1.1.15 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก

1.1.1.16 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยาง

แอสฟลัทต์ิกคอนกรีตสายคลองหวัชา้ง หมูท่ี� 4 ตาํบลคลองชะอุ่น

คอนกรีตสายซอยวาสนา หมูท่ี� 5 ตาํบลทุ่งเตา เชื�อมตาํบลทุ่งเตาใหม่

อาํเภอบา้นนาสาร  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการปรบัปรุง

หนา 0.05 เมตร  หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 7,625 ตารางเมตร

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เชื�อม อาํเภอปลายพระยา 

สายไสทอ้น หมูท่ี� 6  ตาํบลไทรขงึ  เชื�อม หมูท่ี� 2  ตาํบลสาคู 

อาํเภอพระแสง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการก่อสรา้งถนน

หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 12,000 ตารางเมตร 

คอนกรีตเสริมเหลก็ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

1.1.1.17 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 100
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อาํเภอพนุพนิ

ตั�งไว ้ 2,196,000             บาท

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 3,600

ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

ตั�งไว ้ 2,342,000             บาท

ก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 

ยาว 628 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 3,768

ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

ตั�งไว ้ 4,400,000             บาท

ก่อสรา้งถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 

เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 6,000 ตารางเมตร

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ   รายละเอยีดตามแบบแปลน

ตั�งไว ้ 7,000,000             บาท

ก่อสรา้งถนนลาดยาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  ยาว 1,565 

เมตร หนา 0.05 เมตร  หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 9,390 ตารางเมตร

พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ    รายละเอยีดตามแบบแปลน

คอนกรีต สายบนควน หมูท่ี� 4 ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ เชื�อม 

ตาํบลถํ�าสงิขร อาํเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.1.1.19 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

สายนายประไพ หมูท่ี� 8 ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื�อมหมูท่ี� 13

ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.1.1.21 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก

คอนกรีต สายตะปาน 12 ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื�อม ตาํบล

บา้นทาํเนียบ อาํเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

สายเลยีบคลองไทก้ง๋  ตาํบลท่าขา้ม  อาํเภอพนุพนิ  เชื�อมเขต

เทศบาลเมอืงท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.1.1.20 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก

1.1.1.18 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 101
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ตั�งไว ้ 5,000,000             บาท

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,920 เมตร หนา 0.05 เมตร

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอวภิาวดี

ตั�งไว ้ 1,916,000             บาท

หมูท่ี� 12,10 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ต ั�งไว ้ 4,455,000             บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการซ่อมปรบัปรุงสะพานคอนกรีต

1.1.1.23 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

สายสหกรณ ์- โพธิKพนา (ตอนที� 3) หมูท่ี� 4 ตาํบลตะกกุเหนือ เชื�อม

โดยทาํการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เสริมเหลก็ขา้มคลองปาว  หมูท่ี� 2,1 ตาํบลตะกกุใต ้ อาํเภอวภิาวดี

เสริมเหลก็ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7.00 เมตร ยาว 27 เมตร 

สูง 7.70 เมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

6.00 เมตร ยาว 455 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 

2,730 ตารางเมตร  พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ  รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

1.1.1.24 เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมปรบัปรุงสะพานคอนกรีต

คอนกรีต สายสี�แยกพรุแค ตาํบลกรูด เชื�อม ตาํบลบางมะเดื�อ

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยทาํการปรบัปรุงถนนลาดยาง

หรือมพีื�นที�ไมน่อ้ยกวา่ 11,520 ตารางเมตร พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ

1.1.1.22 เพื�อจ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์ิก

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 102
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อาํเภอเวยีงสระ

ตั�งไว ้ 4,000,000             บาท

หมูท่ี� 11 ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1.1.1.25 เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

สายบา้นปากลดั หมูท่ี� 10 ตาํบลทุ่งหลวง เชื�อม บา้นไสขนุรงค์

โดยทาํการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมพีื�นที�

ไมน่อ้ยกวา่ 6,240 ตารางเมตร  พรอ้มติดตั�งป้ายโครงการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 103



1.  บาํเหน็จ/บาํนาญ จาํนวน 1,697,500.00      บาท

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจา่ยงบกลาง

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยเพิ�มเตมิ ฉบบัที� 1 
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รายจา่ยงบกลาง รวม 1,697,500            บาท

1.  งบกลาง รวม 1,697,500            บาท

1.1 หมวดบําเหน็จ/บํานาญ รวม 1,697,500            บาท

1.1.1 ประเภทเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ จาํนวน 1,697,500            บาท

สว่นทอ้งถิ)น (กบท.)

กองคลงั

1.1.1.1 เพื�อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จ/บาํนาญ ตั�งไว ้ 1,697,500            บาท

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที�4)

พ.ศ. 2542 ออกตามพระราชบญัญตัิบาํเหน็จ/บาํนาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ.2500 ในอตัรารอ้ยละ 1 ของรายได ้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยเพิ)มเติม ฉบบัที) 1

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายจา่ยงบกลาง

รายจ่ายงบกลาง  105
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

งบกลาง บาํเหน็จ/บาํนาญ เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ%น (กบท.)        1,697,500 1,697,500        

งบดําเนินงาน ค่าใชส้อย รายจา่ยเกี%ยวเนื%องกบัการปฏบิตัริาชการที%ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื%นๆ (03)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสรา้งและพฒันาหลกัสูตรการปกครอง 7,000,000        7,000,000        

ทอ้งถิ&นไทย (หลกัสูตรสาํหรบัใชส้อนใหผู้เ้รียนมคีวามรูใ้น

เรื&องการปกครองทอ้งถิ&นไทย ซึ&งเป็นหลกัสูตรต ั3งแต่ระดบั

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อนุบาลศึกษาไปจนถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย เพื&อบม่เพาะ

ผูเ้รียนใหอ้อกไปเป็นผูบ้ริหารทอ้งถิ&น/สมาชิกสภาทอ้งถิ&น/

ผูม้สีทิธิเลอืกต ั3งที&มคีุณภาพในอนาคต)

งบลงทนุ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

กองช่าง

ค่าจดัซื3อรถบรรทกุ (ดเีซล ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ &ากวา่        8,700,000 8,700,000        

2,400 ซซี ีแบบตอนครึ&ง เกียรธ์รรมาดา จาํนวน 10 คนั
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

ค่าที%ดนิและสิ%งก่อสรา้ง ค่าก่อสรา้งสิ%งสาธารณูปการ

กองช่าง

อาํเภอเมอืง
ค่าปรบัปรุงภมูทิศันก์องช่าง บริเวณโรงจอดรถ ถนนอาํเภอ 1,000,000        1,000,000        

ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตี3ย อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงศาลาจตรุมขุ สวนสาธารณะเกาะลาํพู หมู่ที& 2 500,000          500,000          ค่าปรบัปรุงศาลาจตรุมขุ สวนสาธารณะเกาะลาํพู หมู่ที& 2 500,000          500,000          

ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงตาข่ายเหลก็รอบสนามฟตุซอลสวนสาธารณะเกาะลาํพู 50,000           50,000           

หมู่ที& 2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งเรียงหนิยาแนวรอบสระนํ 3าสวนสาธารณะเกาะลาํพู 3,000,000        3,000,000        

หมู่ที& 2  ตาํบลบางใบไม ้ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรีตบริเวณสวนสาธารณะเกาะลาํพู 5,692,000        5,692,000        

หมู่ที& 2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอบา้นตาขุน

ค่าปรบัปรุงสวนสาธารณะชมพู่นํ 3า หมู่ที& 3 ตาํบลเขาวง 6,000,000        6,000,000        

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อาํเภอครีรีฐันิคม

ค่าปรบัปรุงภมูทิศันส์ิ&งมหศัจรรยห์นิพดั อาํเภอคีรีรฐันิคม 6,751,500        6,751,500        

ตาํบลท่าขนอน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งระบบประปาผวิดนิ หนิพดั - นํ 3าตกยวนสาว หมู่ที& 13 3,500,000        3,500,000        

ตาํบลท่าขนอน  อาํเภอคีรีรฐันิคม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งสิ%งสาธารณูปโภค

กองช่าง

อาํเภอเมอืง

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองสบู ่หมู่ที& 2 7,000,000        7,000,000        

ตาํบลคลองฉนาก เชื&อมเขตเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสาย 3,000,000        3,000,000        

สามแยกชลประทาน - สี&แยกดอนหลวง ตาํบลท่าอุแท

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื&อมตาํบลไชยคราม  อาํเภอดอนสกั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนน อบจ.เดมิ)
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อาํเภอเกาะพะงนั

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายอู่ใจยนต ์- หาดขอม 5,080,000        5,080,000        

หมู่ที& 7 ตาํบลเกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอเกาะสมยุ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหนา้พระลานตรงขา้มปั Jมเอสโซ่ 3,339,000        3,339,000        

หมู่ที& 4  ตาํบลแม่นํ 3า อาํเภอเกาะสมยุ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอครีรีฐันิคม

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นควน หมู่ที& 3 7,200,000 7,200,000 

ตาํบลท่าขนอน เชื&อม บา้นคลองตยุ หมู่ที& 8 ตาํบลนํ 3าหกั

อาํเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอเคยีนซา

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตแบบ 4 ช่องทาง 8,198,000        8,198,000        

ถนนสายทางหลวง 4212 หมู่ที& 2,7  ตาํบลเคียนซา เชื&อม 

หมู่ที& 1 เทศบาลตาํบล เคียนซา อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อาํเภอชยับรุี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นบางปาน หมู่ที& 1 1,000,000        1,000,000        

ตาํบลไทรทอง เชื&อม ตาํบลชยับรุี อาํเภอชยับรุี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายหมู่ที& 4 ตาํบลคลองนอ้ย 6,000,000        6,000,000        

เชื&อม หมู่ที& 12 อาํเภอชยับรุี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เชื&อม หมู่ที& 12 อาํเภอชยับรุี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

อาํเภอไชยา

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ 7,105,000        7,105,000        

สายบา้นป่าเว - ตาํบลตลาดไชยา หมู่ที& 1 ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็พรอ้มลานจอดรถ 2,435,000        2,435,000        

หมู่ที& 5 ตาํบลพมุเรียง เชื&อมหมู่ที& 5 ตาํบลตะกรบ อาํเภอไชยา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอดอนสกั

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองบางนาง 2,350,000        2,350,000        

(หนองนายเป้า) หมู่ที& 9 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อาํเภอท่าฉาง

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย กม.8 หมูท่ี& 4,10 ตาํบลท่าเคย 10,130,000      10,130,000      

เชื&อม หมู่ที& 2  ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอท่าชนะ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทุ่งฆอ้ - บา้นหนา้ชา 10,000,000      10,000,000      ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายทุ่งฆอ้ - บา้นหนา้ชา 10,000,000      

หมู่ที& 4 ตาํบลสมอทอง เชื&อมหมู่ที& 11,12 ตาํบลประสงค์

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอบา้นตาขุน

ค่าก่อสรา้งประปา หมู่ที& 7 ตาํบลพะแสง  เชื&อม ตาํบลพรุไทย 650,000          650,000          

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอบา้นนาเดมิ

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 5,000,000        5,000,000        

สายบา้นหนองเรียน - บา้นนาเดมิ ตาํบลบา้นนา 

อาํเภอบา้นนาเดมิ  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อาํเภอบา้นนาสาร

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายศิลป์ชยั 5,770,000        5,770,000        

 - บา้นหว้ยชนั หมู่ที& 7 ตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร

เชื&อม ตาํบลทุ่งรงั  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายซอยวาสนา 4,474,000        4,474,000        ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายซอยวาสนา 4,474,000        

หมู่ที& 5ตาํบลทุ่งเตา เชื&อมตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอพนม

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต 5,683,000        5,683,000        

สายคลองหวัชา้ง หมู่ที& 4 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  เชื&อม อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี&

อาํเภอพระแสง

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายไสทอ้น 7,136,000        7,136,000        

หมู่ที& 6 ตาํบลไทรขงึ  เชื&อม หมู่ที& 2  ตาํบลสาคู 

อาํเภอพระแสง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อาํเภอพนุพนิ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายเลยีบคลองไทก้ง๋ 2,196,000        2,196,000        

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ เชื&อมเขตเทศบาลเมอืงท่าขา้ม 

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายนายประไพ หมู่ที& 8 2,342,000        2,342,000        ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายนายประไพ หมู่ที& 8 2,342,000        

ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื&อมหมู่ที& 13 ตาํบลตะกุกใต ้

อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายตะปาน 12 4,400,000        4,400,000        

ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื&อม ตาํบลบา้นทาํเนียบ 

อาํเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีตสายบนควน 7,000,000        7,000,000        

หมู่ที& 4 ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ เชื&อม ตาํบลถํ 3าสงิขร

อาํเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรีต สายสี&แยกพรุแค 5,000,000        5,000,000        

ตาํบลกรูด เชื&อม ตาํบลบางมะเดื&อ อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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                                                     แผนงาน แผนงานการศึกษา

  ประเภทรายจ่าย

รวม แผนงานงบกลาง แผนงานเคหะ
และชุมชน

 แผนงาน
อตุสาหกรรม
และการโยธา

 แผนงานการ
ศาสนา 

วฒันธรรมและ
นนัทนาการ

งบ หมวด

อาํเภอวภิาวดี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายสหกรณ ์- โพธิMพนา 1,916,000        1,916,000        

(ตอนที& 3) หมู่ที& 4 ตาํบลตะกุกเหนือ เชื&อม หมู่ที& 12,10 

ตาํบลตะกุกใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าปรบัปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองปาว หมู่ที& 2,1 4,455,000        4,455,000        ค่าปรบัปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองปาว หมู่ที& 2,1 4,455,000        

ตาํบลตะกุกใต ้ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเวยีงสระ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบา้นปากลดั 4,000,000        4,000,000        

หมู่ที& 10 ตาํบลทุ่งหลวง เชื&อม บา้นไสขนุรงค ์หมู่ที& 11

ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
7,000,000        24,942,000      18,670,500      124,440,000     1,697,500        176,750,000     รวมงบประมาณทัIงสิIน


