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สว่นที่ 1 

คาํแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  

 

ของ 

 

 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 



ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บดัน้ี      ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีจะไดเ้สนอ

ร่างขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีอกีคร ัง้หน่ึง

ฉะนัน้ ในโอกาสน้ีคณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี    จงึขอชี้แจงใหท่้านประธาน

และสมาชกิทกุท่านไดท้ราบถงึสถานะการคลงั     ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดงัต่อไปน้ี

1.  สถานะการคลงั

     1.1  งบประมาณรายจ่ายท ัว่ไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ  วนัที ่ 29 กรกฎาคม 2558                    

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีมสีถานะการเงนิ  ดงัน้ี

1.1.1  เงนิฝากธนาคารท ัง้สิ้น จาํนวน 2,522,196,828.91      บาท

1.1.2  เงนิสะสม จาํนวน 849,932,070.92        บาท

1.1.3  ทนุสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 467,348,532.78        บาท

1.1.4  รายการกนัเงนิไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนั จาํนวน 51,903,554.60          บาท

        และยงัไม่ไดเ้บกิจ่าย  จาํนวน 115    โครงการ

1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ี จาํนวน 558,944,680.00        บาท

        ผูกพนั  จาํนวน  164   โครงการ

     1.2  เงนิกูค้งคา้ง จาํนวน 87,061,000.00          บาท

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.  การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ 2558 (เพยีงวนัที่   29 กรกฎาคม 2558)

     (1)  รายรบัจรงิท ัง้สิ้น   จาํนวน บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษอีากร จาํนวน 65,069,213.04          บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต จาํนวน 34,750,416.19          บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ จาํนวน 31,894,661.93          บาท

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ จาํนวน 9,280,178.29           บาท

หมวดรายไดจ้ากทนุ จาํนวน -                      บาท

หมวดภาษจีดัสรร จาํนวน 691,588,871.63        บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ัว่ไป จาํนวน 115,288,101.00        บาท

     (เงนิอดุหนุนท ัว่ไปไม่ตราขอ้บญัญตั ิ จาํนวน  165,006,520.03  บาท)

     (2)  เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จาํนวน 85,560,946.75          บาท

     (3)  รายจ่ายจรงิ   จาํนวน บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง จาํนวน 23,051,433.44          บาท

งบบคุลากร จาํนวน 100,756,053.28        บาท

งบดาํเนินงาน จาํนวน 100,414,475.56        บาท

งบลงทนุ จาํนวน 664,550.00             บาท

งบรายจ่ายอืน่ จาํนวน -                      บาท

งบเงนิอดุหนุน จาํนวน 35,529,414.00          บาท

     (4)  รายจ่ายทีจ่่ายจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบุ จาํนวน 79,249,162.35          บาท

          วตัถปุระสงค์

     (5)  มกีารจ่ายเงนิสะสมเพือ่ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ที่ จาํนวน 25,810,796.67          บาท

3.  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  (ไม่มี)

947,871,442.08       

260,415,926.28       
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ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.1  รายรบั

รายรบัจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายไดจ้ดัเกบ็เอง

หมวดภาษอีากร 89,235,355.48    104,500,000.00   92,476,800.00    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 30,691,577.04    28,000,000.00    29,050,000.00    

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 32,825,426.22    15,086,250.00    25,079,000.00    

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ -                 -                 -                 

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 6,605,644.96      4,363,750.00      5,350,000.00      

หมวดรายไดจ้ากทนุ 28,550.00         50,000.00         50,000.00         

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 159,386,553.70   152,000,000.00   152,005,800.00   

รายไดท่ี้รฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

หมวดภาษจีดัสรร 788,308,439.77   834,000,000.00   759,959,200.00   

รวมรายไดท้ี่รฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 788,308,439.77   834,000,000.00   759,959,200.00   

รายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น

หมวดเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 107,837,653.00   104,000,000.00   133,035,000.00   

รายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 107,837,653.00   104,000,000.00   133,035,000.00   

รวม  1,055,532,646.47 1,090,000,000.00 1,045,000,000.00 

คาํแถลงงบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายรบั
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ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.2  รายจา่ย

รายจา่ยจรงิ ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

จา่ยจากงบประมาณ

งบกลาง 29,191,571.55    63,853,150.00    59,461,170.00    

งบบคุลากร 109,801,228.70   157,972,570.00   185,885,500.00   

งบดาํเนินงาน 157,070,285.56   282,154,120.00   271,387,420.00   

งบลงทนุ 624,313,261.00   515,318,250.00   492,966,710.00   

งบรายจ่ายอืน่ 20,000,000.00    1,000,000.00      1,000,000.00      

งบเงนิอดุหนุน 22,233,000.00    69,701,910.00    34,299,200.00    

รวมจา่ยจากงบประมาณ  962,609,346.81   1,090,000,000.00 1,045,000,000.00 

คาํแถลงงบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายจา่ย
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สว่นที่ 2 

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

เรื่อง 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยอดรวม

ดา้นบรหิารงานทัว่ไป

แผนงานบรหิารท ัว่ไป 141,946,050.00              

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,045,000.00                

ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 198,404,200.00              

แผนงานสาธารณสุข 10,810,000.00               

-                            

แผนงานเคหะและชมุชน 90,007,320.00               

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 53,758,860.00               

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 223,956,100.00              

ดา้นการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 243,297,800.00              

แผนงานการเกษตร 21,313,500.00               

แผนงานการพาณิชย์ -                            

ดา้นการดําเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 59,461,170.00               

1,045,000,000.00            งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิ้น  

บนัทึกหลกัการและเหตผุล

ประกอบรา่งขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ดา้น

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

บนัทกึหลกัการและเหตผุล 7



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

8

แผนงาน  บรหิารงานท ัว่ไป

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 12,376,680              12,376,680              

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 24,816,960              6,935,320               18,548,360              50,300,640              

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน 14,086,920              768,000                 2,164,000               17,018,920              

ค่าใชส้อย 34,214,800              2,270,000               2,552,000               39,036,800              

ค่าวสัดุ 3,800,000               810,000                 1,390,000               6,000,000                

ค่าสาธารณูปโภค 2,717,000               30,000                   90,000                   2,837,000                

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์ 2,555,110               191,100                 129,800                 2,876,010                

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 5,500,000               6,000,000               11,500,000              

รวม 100,067,470             11,004,420              30,874,160              141,946,050             

     งบ                             งาน       งานบรหิารท ัว่ไป
 งานวางแผนสถติแิละ

วชิาการ
งานบรหิารงานคลงั รวมเป็นเงนิ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

9

แผนงาน  การรกัษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย 1,800,000               1,800,000               

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์ 245,000                 245,000                 

รวม -                       -                       2,045,000                2,045,000                

     งบ                             งาน       
 งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบั

การรกัษาความสงบภายใน
 งานเทศกจิ

    งานป้องกนัภยัฝ่าย    

พลเรอืนและระงบัอคัคีภยั
รวมเป็นเงนิ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

10

แผนงาน  การศึกษา

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 66,042,600              66,042,600              

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน 2,235,000               2,235,000                

ค่าใชส้อย 20,752,000              33,991,800              54,743,800              

ค่าวสัดุ 615,000                 2,335,900               2,950,900                

ค่าสาธารณูปโภค 198,000                 198,000                  

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์ 3,921,900               3,921,900                

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 56,372,800              56,372,800              

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน 11,939,200              11,939,200              

รวม 89,842,600              -                       -                       108,561,600             198,404,200             

     งบ                             งาน       
 งานบรหิารท ัว่ไป

เกี่ยวกบัการศึกษา

 งานระดบัก่อนวยัเรยีน

และประถมศึกษา
 งานระดบัมธัยมศึกษา

 งานศึกษาไม่กาํหนด

ระดบั
รวมเป็นเงนิ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

11

แผนงาน  การสาธารณสขุ

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย 5,500,000               500,000                 6,000,000                

ค่าวสัดุ 350,000                 350,000                  

ค่าสาธารณูปโภค 1,800,000               1,800,000                

งบลงทนุ

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 80,000                   80,000                   

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน 2,580,000               2,580,000                

รวม -                       10,310,000              500,000                  -                       10,810,000              

     งบ                            งาน        
 งานบรหิารท ัว่ไป

เกี่ยวกบัสาธารณสขุ
 งานโรงพยาบาล

 งานบรกิารสาธารณสขุ

และงานสาธารณสขุอืน่

 งานศูนยบ์รกิาร

สาธารณสขุ
รวมเป็นเงนิ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

12

แผนงาน  เคหะและชุมชน

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 42,737,320              42,737,320              

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน 1,300,000               1,300,000                

ค่าใชส้อย 10,850,000              2,100,000               500,000                 13,450,000              

ค่าวสัดุ 750,000                 17,000,000              300,000                 18,050,000              

ค่าสาธารณูปโภค 1,570,000               1,570,000                

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์ 5,500,000               250,000                 5,750,000                

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 7,150,000               7,150,000                

รวม 69,857,320              17,000,000              2,650,000                500,000                  -                       90,007,320              

รวมเป็นเงนิ     งบ                             งาน       
 งานบรหิารท ัว่ไป

เกี่ยวกบัเคหะและชุมชน
 งานไฟฟ้าถนน  งานสวนสาธารณะ

 งานกาํจดัขยะมูลฝอย

และสิง่ปฏกิูล
งานบาํบดันํ้าเสยี



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

13

แผนงาน  สรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 8,086,860               8,086,860                

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน 600,000                 600,000                  

ค่าใชส้อย 2,700,000               16,300,000              19,000,000              

ค่าวสัดุ 950,000                 950,000                  

ค่าสาธารณูปโภค 530,000                 530,000                  

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์ 86,000                   86,000                   

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 22,506,000              22,506,000              

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน 2,000,000               2,000,000                

รวม 12,952,860              40,806,000              53,758,860              

     งบ                             งาน       
 งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบั

สรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

 งานส่งเสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งชมุชน
รวมเป็นเงนิ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

14

แผนงาน  การศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ

งบบคุลากร

เงนิเดอืน (ฝ่ายประจาํ) 6,341,400               6,341,400                

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน 650,000                 650,000                  

ค่าใชส้อย 270,000                 24,170,000              15,000,000              12,250,000              51,690,000              

ค่าวสัดุ 365,000                 365,000                  

ค่าสาธารณูปโภค 52,000                   52,000                   

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์ 234,800                 1,119,900               10,588,000              11,942,700              

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 112,581,000             500,000                 23,414,000              136,495,000             

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน 12,820,000              3,600,000               -                       16,420,000              

รวม 7,913,200                150,690,900             19,100,000              46,252,000              223,956,100             

รวมเป็นเงนิ     งบ                            งาน        

 งานบริหารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการ

ศาสนา วฒันธรรมและ

นันทนาการ

งานกฬีาและนนัทนาการ
 งานศาสนาวฒันธรรม

ทอ้งถิ่น

 งานวชิาการวางแผน

และสง่เสรมิการท่องเที่ยว



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

15

แผนงาน  อตุสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย 560,000                 560,000                  

ค่าวสัดุ 23,000,000              23,000,000              

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 219,737,800             219,737,800             

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวม -                       243,297,800             243,297,800             

     งบ                             งาน       
 งานบริหารท ัว่ไปเกี่ยวกบั

อตุสาหกรรมและการโยธา

 งานก่อสรา้งโครงสรา้ง

พื้นฐาน
รวมเป็นเงนิ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

16

แผนงาน  การเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย 1,900,000               2,150,000               4,050,000                

ค่าวสัดุ 600,000                 600,000                  

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ์ 226,500                 226,500                  

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 14,077,000              14,077,000              

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน 1,000,000               360,000                 1,360,000                

งบรายจา่ยอืน่

รายจ่ายอืน่ 1,000,000               1,000,000                

รวม 3,900,000                17,413,500              21,313,500              

     งบ                             งาน        งานสง่เสรมิการเกษตร
 งานอนุรกัษแ์หลง่นํ้า

และป่าไม ้
รวมเป็นเงนิ



รายจา่ยตามงานและงบรายจา่ย

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

17

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง 46,854,520              46,854,520              

งบกลางบาํเหน็จ/บาํนาญ 12,606,650              12,606,650              

รวม 59,461,170              59,461,170              

    งบ                             งาน งบกลาง รวมเป็นเงนิ



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   อาศยัอาํนาจตาม

ความในมาตรา 53  และ มาตรา 56   แห่งพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540  และ

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิจนถงึ (ฉบบัที ่4)   พ.ศ. 2552  จงึตราขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายขึ้น   

โดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  และผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ดงัต่อไปน้ี

ขอ้ 1 ขอ้บญัญตัน้ีิเรยีกว่า "ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559"

ขอ้ 2 ขอ้บญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัต ัง้แต่วนัที ่1  ตลุาคม  2558  เป็นตน้ไป

ขอ้ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จาํนวนท ัง้สิ้น  1,045,000,000.-บาท

ขอ้ 4 งบประมาณรายจ่ายท ัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษจีดัสรร และหมวดเงนิ

อดุหนุนท ัว่ไป เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิ้น  1,045,000,000.-บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

ยอดรวม

  ดา้นบรหิารงานทัว่ไป

แผนงานบรหิารท ัว่ไป 141,946,050.00            

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 2,045,000.00               

  ดา้นบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศึกษา 198,404,200.00            

แผนงานสาธารณสุข 10,810,000.00             

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ -                          

แผนงานเคหะและชมุชน 90,007,320.00             

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 53,758,860.00             

แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 223,956,100.00            

ขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

งบประมาณรายจา่ย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงาน

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 18



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ยอดรวม

  ดา้นการเศรษฐกจิ

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 243,297,800.00            

แผนงานการเกษตร 21,313,500.00             

แผนงานการพาณิชย์ -                          

  ดา้นการดําเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 59,461,170.00             

1,045,000,000.00          

ขอ้ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  (ไม่ม)ี

ขอ้ 6 ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ปฏบิตักิารเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บั

อนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ขอ้ 7 ใหน้ายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี มหีนา้ทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ประกาศ ณ วนัที ่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558            

(ลงนาม)

             (นายทนงศกัดิ์  ทวทีอง)

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

   เหน็ชอบ

(ลงนาม)

รองผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รกัษาราชการแทน

ผูว้่าราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(นายอวยชยั อนิทรน์าค)

งบประมาณรายจา่ยท ัง้สิ้น  

แผนงาน

ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 19



20

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559

เพยีงวนัที่ 29 กรกฎาคม

 หมวดภาษีอากร

อากรรงันกอแีอ่น 17,713,543.54     17,306,542.14     6,603,453.27       5,676,000.00       18,000,000.00     51.24-  % 8,776,800.00       

ภาษบีาํรุง อบจ. จากการคา้ยาสูบ 91,611,264.48     82,184,251.34     78,026,676.36     61,043,754.78     82,000,000.00     4.88-    % 78,000,000.00     

ภาษบีาํรุง อบจ. จากการคา้นํา้มนั/กา๊ซ 2,955,543.52       3,369,374.32       4,605,225.85       4,025,458.26       4,500,000.00       26.67  % 5,700,000.00       

 รวมหมวดภาษีอากร 112,280,351.54    102,860,167.80    89,235,355.48     70,745,213.04     104,500,000.00    92,476,800.00     

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ. จากผูพ้กัโรงแรม 17,511,364.57     25,191,938.76     29,785,930.93     30,697,200.19     25,000,000.00     4.00    % 26,000,000.00     

ค่าปรบัการผดิสญัญา 3,332,361.00       1,537,058.00       798,506.61         4,010,736.00       3,000,000.00       -     % 3,000,000.00       

ค่าปรบัอืน่ๆ -                  24,840.00          -                  -                  

ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 142,016.00         199,878.40         107,139.50         42,480.00          -                  % 50,000.00          

 รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 20,985,741.57     26,953,715.16     30,691,577.04     34,750,416.19     28,000,000.00     29,050,000.00     

 หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ

(%)

รายรบั

รายงานประมาณการรายรบั

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ประมาณการ

ยอดต่าง

รายรบัจริง



21

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559

เพยีงวนัที่ 29 กรกฎาคม (%)

รายรบั

ประมาณการ

ยอดต่าง

รายรบัจริง

ค่าเช่าทีด่นิ 6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00           6,000.00           -     % 6,000.00           

ค่าเช่าหรอืบรกิารสถานที่ 71,400.00          70,800.00          71,400.00          60,800.00          80,000.00          8.75-    % 73,000.00          

ดอกเบี้ย 22,070,924.76     23,363,622.46     32,748,026.22     31,823,718.60     15,000,000.00     66.67  % 25,000,000.00     

เงนิปนัผลหรอืเงนิรางวลัต่างๆ -                  250.00              -                  250.00              250.00              100.00- %

ค่าตอบแทนตามทีก่ฎหมายกาํหนด 3,893.33           

 รวมหมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 22,148,324.76     23,440,672.46     32,825,426.22     31,894,661.93     15,086,250.00     25,079,000.00     

 หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็

ค่าขายแบบแปลน 360,000.00         10,794,000.00     5,564,000.00       8,691,500.00       4,200,000.00       23.81  % 5,200,000.00       

รายไดเ้บด็เตลด็อืน่ๆ 381,963.50         2,190,109.93       1,041,644.96       588,678.29         163,750.00         8.40-    % 150,000.00         

 รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 741,963.50         12,984,109.93     6,605,644.96      9,280,178.29      4,363,750.00      5,350,000.00      

 หมวดรายไดจ้ากทนุ

ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 99,500.00          775,000.00         28,550.00          -                  50,000.00          -     % 50,000.00          

 รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ 99,500.00          775,000.00         28,550.00          -                  50,000.00          50,000.00          



22

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559

เพยีงวนัที่ 29 กรกฎาคม (%)

รายรบั

ประมาณการ

ยอดต่าง

รายรบัจริง

 หมวดภาษีจดัสรร

ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์ 300,156,452.97    666,339,668.23    425,691,389.34    320,894,342.32    480,000,000.00    20.83-  % 380,000,000.00    

ภาษมีลูค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ 142,778,529.77    141,837,555.76    151,591,763.96    142,287,456.21    140,000,000.00    14.26  % 159,959,200.00    

ภาษมีลูค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. อบจฯ รอ้ยละ 5 146,280,083.09    180,337,700.72    177,431,569.43    172,215,084.06    181,000,000.00    0.55-    % 180,000,000.00    

ค่าภาคหลวงแร่ 17,873,331.84     52,318,099.58     33,593,717.04     50,515,989.04     33,000,000.00     21.21  % 40,000,000.00     

 รวมหมวดภาษีจดัสรร 607,088,397.67    1,040,833,024.29 788,308,439.77    685,912,871.63    834,000,000.00    759,959,200.00    

 หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป สาํหรบัดาํเนินการ 63,225,502.00     100,736,235.00    107,837,653.00    115,288,101.00    104,000,000.00    27.92  % 133,035,000.00    

ตามอาํนาจหนา้ทีแ่ละภารกจิทีถ่่ายโอนเลอืกทาํ

(ตราขอ้บญัญตั)ิ

 ก. อดุหนุนท ัว่ไปตามอาํนาจหนา้ที่ 59,811,100.00     

 ข. อดุหนุนท ัว่ไปดา้นการศึกษา 73,223,900.00     

 - เงนิอดุหนุนท ัว่ไป ไม่ตราขอ้บญัญตัฯิ 165,006,520.03    

     เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิดา้นการศึกษา 24,248,758.60     18,531,851.74     280,946.75         

      เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสรมิการปกครอง 140,980,156.48    138,050,576.70    85,280,000.00     

 รวมหมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป (ตราขอ้บญัญตัิฯ) 63,225,502.00     100,736,235.00    107,837,653.00    115,288,101.00    104,000,000.00    133,035,000.00    

รวมทกุหมวด 826,569,781.04    1,308,582,924.64 1,055,532,646.47 947,871,442.08    1,090,000,000.00 1,045,000,000.00 
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ประมาณการรายรบั    รวมทัง้สิ้น บาท   แยกเป็น

1.  หมวดภาษีอากร รวม 92,476,800.00    บาท

1.1 อากรรงันกอแีอ่น จาํนวน 8,776,800.00     บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวต้ํา่กว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะจดัเก็บไดน้อ้ยลง

1.2 ภาษบีาํรุง อบจ. จากการคา้ยาสูบ จาํนวน 78,000,000.00    บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวต้ํา่กว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะจดัเก็บไดน้อ้ยลง

1.3 ภาษบีาํรุง อบจ. จากการคา้นํา้มนั/กา๊ซ จาํนวน 5,700,000.00     บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากมกีารเร่งรดัการจดัเก็บภาษเีพิม่ขึ้น

2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต รวม 29,050,000.00    บาท

2.1 ค่าธรรมเนียมบาํรุง อบจ. จากผูพ้กัโรงแรม จาํนวน 26,000,000.00    บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะจดัเก็บไดเ้พิม่ขึ้น

2.2 ค่าปรบัการผดิสญัญา จาํนวน 3,000,000.00     บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมือง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

1,045,000,000.00    

รายไดจ้ดัเกบ็เอง

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั  23
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2.3 ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ จาํนวน 50,000.00         บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวเ้พือ่รองรบัรายไดจ้ากใบอนุญาตต่างๆ 

3.  หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ รวม 25,079,000.00    บาท

3.1 ค่าเช่าทีด่นิ จาํนวน 6,000.00          บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่่านมา

3.2 ค่าเช่าหรอืบรกิารสถานที่ จาํนวน 73,000.00         บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวต้ํา่กว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะมรีายไดล้ดลง

3.3 ดอกเบี้ย จาํนวน 25,000,000.00    บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัดอกเบี้ยจากเงนิฝากธนาคารเพิม่ขึ้น

4.  หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ รวม 5,350,000.00      บาท

4.1 ค่าขายแบบแปลน จาํนวน 5,200,000.00     บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะมรีายไดเ้พิม่ขึ้น

4.2 รายไดเ้บด็เตลด็อืน่ๆ จาํนวน 150,000.00        บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวต้ํา่กว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะมรีายไดล้ดลง

5.  หมวดรายไดจ้ากทนุ รวม 50,000.00         บาท

5.1 ค่าขายทอดตลาดทรพัยส์นิ จาํนวน 50,000.00         บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีงบประมาณทีผ่่านมา

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั  24
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1.  หมวดภาษีจดัสรร รวม 759,959,200.00   บาท

1.1 ภาษแีละค่าธรรมเนียมรถยนต์ จาํนวน 380,000,000.00   บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวต้ํา่กว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรนอ้ยลง

1.2 ภาษมีลูค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผนฯ จาํนวน 159,959,200.00   บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรเพิม่ขึ้น

1.3 ภาษมีลูค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ รอ้ยละ 5 จาํนวน 180,000,000.00   บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวต้ํา่กว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรนอ้ยลง

1.4 ค่าภาคหลวงแร่ จาํนวน 40,000,000.00    บาท

คาํช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรเพิม่ขึ้น

1.  หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป รวม 133,035,000.00   บาท

1.1 เงนิอดุหนุนท ัว่ไปสาํหรบัดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีแ่ละ จาํนวน 133,035,000.00   บาท

ภารกิจถ่ายโอนเลอืกทาํ

คาํช้ีแจง ประมาณการไวสู้งกว่าปีงบประมาณทีผ่่านมา

เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรเพิม่ขึ้น

รายไดท้ี่รฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รายไดท้ี่รฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบั  25
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

0.00 0.00 0.00 1,765,800.00 0.00 % 1,765,800.00

0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 % 390,000.00

0.00 0.00 0.00 390,000.00 0.00 % 390,000.00

0.00 0.00 0.00 1,166,400.00 0.00 % 1,166,400.00

0.00 0.00 0.00 8,664,480.00 0.00 % 8,664,480.00

0.00 0.00 0.00 12,376,680.00 12,376,680.00

0.00 0.00 0.00 14,362,000.00 39.28 % 20,003,640.00

0.00 0.00 0.00 928,020.00 15.29 % 1,069,920.00

0.00 0.00 0.00 456,000.00 0.00 % 456,000.00

เงนิค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก

เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิเดอืนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายก

เงนิค่าตอบแทนสมาชกิสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

รายงานประมาณการรายจา่ย

ประจาํปีงบประมาณ  2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเมืองสุราษฎรธ์านี    จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งบบคุลากร

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

งานบรหิารท ัว่ไป

รายจา่ย

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงนิเดอืนนายก/รองนายก
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 580,000.00 -21.44 % 455,640.00

0.00 0.00 0.00 37,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,828,000.00 36.00 % 2,486,160.00

0.00 0.00 0.00 1,220,000.00 -71.67 % 345,600.00

0.00 0.00 0.00 19,411,020.00 24,816,960.00

0.00 0.00 0.00 31,787,700.00 37,193,640.00

0.00 0.00 0.00 20,550,000.00 -92.42 % 10,679,500.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00 37.50 % 800,000.00

0.00 0.00 0.00 1,040,000.00 35.41 % 1,610,200.00

0.00 0.00 0.00 220,000.00 25.98 % 297,220.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 23,010,000.00 14,086,920.00

0.00 0.00 0.00 8,290,000.00 -33.84 % 5,485,000.00

0.00 0.00 0.00 6,050,000.00 -31.40 % 4,150,000.00

ค่าเช่าบา้น

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

ค่าใชส้อย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชมุ

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมงบบคุลากร

ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ

เงนิเพิม่ต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

ท่านหญงิ หมู่ที ่1 ตาํบลตะกกุเหนือ  อาํเภอ

วภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (สาํนกัปลดัฯ)

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

บา้นช่องชา้ง” ณ อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (สาํนกัปลดัฯ)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 646,900.00 -100.00 % 0.00

เชงิรุก  (สาํนกัปลดัฯ)

อย่างมปีระสทิธภิาพ  (สาํนกัปลดัฯ)

ราชการ พ.ศ. 2540 ตามนโยบายรฐับาลสู่การปฏบิตัิ

โครงการขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัขิอ้มลูข่าวสารของ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใชค้่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทน  (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าของขวญั ของรางวลั  (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการสรา้งธรรมาภบิาลเพือ่บรกิารประชาชน

โครงการจดังาน “วนัวภิาวดรีาํลกึ” ณ บา้น

โครงการจดังาน “ราํลกึวรีชนอนุสรณส์ถาน

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั  (สาํนกัปลดัฯ)

พระบาทสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ  (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 150,000.00 280.00 % 570,000.00

0.00 0.00 0.00 319,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,259,000.00 -100.00 % 0.00

(สาํนกัปลดัฯ)

0.00 0.00 0.00 182,400.00 -100.00 % 0.00

(สาํนกัปลดัฯ)

0.00 0.00 0.00 566,600.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 175,900.00 -100.00 % 0.00

 (สาํนกัปลดัฯ) 

0.00 0.00 0.00 133,000.00 -100.00 % 0.00

ทรพัยส์นิ (สาํนกัปลดัฯ)

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

โครงการเพิม่ศกัยภาพการปฏบิตังิานดา้นพสัดุและ

โครงการอบรมเพิม่ทกัษะในการจดังาน  (สาํนกัปลดัฯ)

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่(e-LAAS) ประจาํปี 2558

บรรเทาสาธารณภยั  (สาํนกัปลดัฯ)

ข่าวสารของทางราชการ  (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการสทิธหินา้ทีข่องประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลู

โครงการปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ใส่ใจองคก์ร

เรือ่ง "หลกัธรรมในการทาํงาน"  (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการทบทวนความรูด้า้นการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถิน่   (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการปฏบิตักิารทบทวนระบบบญัชคีอมพวิเตอรข์อง

โครงการฝึกอบรมสมัมนาดา้นการป้องกนัและ

โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

โครงการสรา้งทมีงานพฒันาองคก์รสู่ความสาํเร็จทีย่ ัง่ยนื
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -50.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 500,000.00

โครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิประสทิธภิาพในการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 430,000.00

บรกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการสมัมนาวชิาการในการพฒันาทอ้งถิน่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 380,000.00

(สาํนกัปลดัฯ)

โครงการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ทศิทางการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 430,000.00

พฒันาทอ้งถิน่ (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการปรบัปรุงพฒันาเวบ็ไซตอ์งคก์ารบรหิารส่วน 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 570,000.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (สาํนกัปลดัฯ)

0.00 0.00 0.00 500,000.00 8.00 % 540,000.00

พบประชาชน (กองกจิการสภาฯ)

สทิธเิสรภีาพและการมสี่วนร่วมของประชาชนใน

โครงการกจิกรรม 5 ส  (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร / เครอืข่ายยุตธิรรม

ในการปฏบิตังิานร่วมกนัขององคก์ารบรหิารส่วน

ชมุชนเพือ่ส่งเสรมิประชาธปิไตยความเสมอภาค 

โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสมัพนัธ์

จงัหวดัภาคใต ้ (สาํนกัปลดัฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการสมัมนาหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปญัหา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 -58.33 % 5,000,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ของประชาชน อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และหรอืค่าใชจ้่าย

ในการสรา้งเครอืข่ายการมสี่วนร่วมการพฒันาภาค

พลเมอืงในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ประชาธปิไตยโดยใชก้ระบวนการลูกเสอืชาวบา้น

(กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

(กองกจิการสภาฯ)

โครงการส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้รหิาร สมาชกิสภา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการ ลูกจา้ง และพนกังาน

องคก์าร บรหิารส่วนจงัหวดั (กองกจิการสภาฯ)

อนัมพีระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ หลกัสูตร สรา้งยุวชน

สนใจการเลอืกต ัง้  (ยุวประชาธปิไตย) (กองกจิการสภาฯ)

ส่วนจงัหวดั และนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน

โครงการพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ

ค่าใชจ้่ายในการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

175,817.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

208,209.00 0.00 0.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

(กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -15.79 % 190,000.00

กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 140,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100.00 % 0.00

สมาชกิสภาทอ้งถิน่และผูบ้รหิารทอ้งถิน่

(กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 300,000.00 25.00 % 375,000.00

0.00 0.00 0.00 592,200.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100.00 % 0.00

โครงการอบรมสมัมนาสรา้งเครอืข่าย กศน.สานฝนั

สมานฉนัทส์ู่ประชาธปิไตยทีส่มบูรณ(์กองกจิการสภาฯ)

โครงการอบรมสมัมนาการบรหิารจดัการเลอืกต ัง้

สุราษฎรธ์านี (กองกจิการสภาฯ)

โครงการส่งเสรมิประชาธปิไตยสขีาวในสถานศึกษา 

โครงการอบรมสมัมนาอาสาสมคัรประชาธปิไตยเชงิรุก

ดา้นประชาธปิไตย (กองกจิการสภาฯ)

พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (กองกิจการสภาฯ)

ของสมาชกิสภาผูบ้รหิาร ขา้ราชการและภาคเีครอืข่าย

โครงการอบรมสมัมนาเพิม่ขดีสมรรถนะทางการบรหิาร

โครงการอบรมสมัมนาเครอืข่ายนกัเรยีน รูน้ิตริฐั 

การพฒันาภาคประชาชนขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

นิตธิรรม สรา้งสงัคมสนัตสิุขเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองกจิการสภาฯ)

โครงการอบรมสมัมนาส่งเสรมิศกัยภาพผูพ้กิาร
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 219,000.00 -100.00 % 0.00

545,320.00 0.00 0.00 780,000.00 -100.00 % 0.00

โครงการอบรมสมัมนาเทคนิคการจดัการประชมุ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

สภาทอ้งถิน่อย่างมอือาชพี (กองกจิการสภาฯ)

โครงการอบรมสมัมนาส่งเสรมิสือ่มวลชน    0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100.00 % 0.00

สือ่ประชาธปิไตย   (กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 550,000.00 -100.00 % 0.00

(กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 374,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

ศกัยภาพผูน้าํทอ้งทีแ่ละผูน้าํทอ้งถิน่ในการขบัเคลือ่น

ความปรองดองสมานฉนัท)์ (กองกจิการสภาฯ)

(หลกัสูตรลูกเสอืชาวบา้นกบัความม ัน่คงของชาตแิละ

ประชาธปิไตย) (กองกจิการสภาฯ)

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิไตย โดยใชก้ระบวนการลูกเสอืชาวบา้น

การพฒันาทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื (กองกจิการสภาฯ)

โครงการเครอืข่ายเยาวชน "เรารกัสุราษฎรธ์านี โตไปไม่โกง"

ความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558 (กองกิจการสภาฯ) 

โครงการส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ (บ่มเพาะตน้กลา้

โครงการอบรมสมัมนาในการสรา้งองคค์วามรูเ้พือ่เตรยีม

โครงการอบรมสมัมนาส่งเสรมิการมสี่วนร่วมเพือ่เสรมิสรา้ง
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 450,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 450,000.00

(กองกจิการสภาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 840,000.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และ

พนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (กองการเจา้หนา้ที)่

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่ 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

ประชาชนในการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์าร

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เรื่อง "คุณธรรม

ตามรอยพระยุคลบาท" (กองการเจา้หนา้ที)่

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิไตย โดยใชก้ระบวนการประชามติ

โครงการฝึกอบรมกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของ

บรหิารส่วนจงัหวดั (กองกจิการสภาฯ)

โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งการปฏบิตัริาชการตาม

หลกัธรรมาภบิาล (กองการเจา้หนา้ที)่

โครงการส่งเสรมิความเขม้แขง็ทางการเมอืงภาค

เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน (กองการเจา้หนา้ที)่

พลเมอืงสู่การจดัต ัง้สภาพลเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(กองกจิการสภาฯ)

โครงการการจดัฝึกอบรมสมัมนาสาํหรบั
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 180,000.00

(กองการเจา้หนา้ที)่

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

175,817.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 930,000.00 -19.35 % 750,000.00

1,105,163.00 0.00 0.00 49,234,000.00 34,214,800.00

131,390.00 0.00 0.00 579,500.00 8.71 % 630,000.00

2,800.00 0.00 0.00 130,000.00 7.69 % 140,000.00

97,976.00 590,000.00 16.95 % 690,000.00

833,674.75 0.00 0.00 2,650,000.00 -32.08 % 1,800,000.00

13,000.00 0.00 0.00 20,000.00 100.00 % 40,000.00

80,860.00 0.00 0.00 400,000.00 25.00 % 500,000.00

1,159,700.75 0.00 0.00 4,369,500.00 3,800,000.00

โครงการพฒันาศกัยภาพการทาํงานเป็นทมีสู่

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร "หลกัสูตรการเพิม่

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

ความสาํเร็จทีย่ ัง่ยนื (กองการเจา้หนา้ที)่

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

โครงการพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํของบคุลากร

ประสทิธภิาพการจดัเก็บฐานขอ้มลูและสรา้งสรรคส์ือ่

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองการเจา้หนา้ที)่

เพือ่การนาํเสนอ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการเจา้หนา้ที)่

รวมค่าวสัดุ

รวมค่าใชส้อย

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุสาํนกังาน

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

ค่าวสัดุ

วสัดุคอมพวิเตอร์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

816,430.14 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 % 1,600,000.00

20,320.01 0.00 0.00 52,000.00 0.00 % 52,000.00

134,269.92 0.00 0.00 210,000.00 40.48 % 295,000.00

155,176.00 0.00 0.00 180,000.00 177.78 % 500,000.00

85,037.10 0.00 0.00 370,000.00 -27.03 % 270,000.00

1,211,233.17 0.00 0.00 2,412,000.00 2,717,000.00

3,476,096.92 0.00 0.00 79,025,500.00 54,818,720.00

0.00 0.00 0.00 12,600.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 16,500.00 -100.00 % 0.00

90 x 45 x 180 เซนตเิมตร จาํนวน  1  ตู ้(สาํนกัปลดัฯ) 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ไมจ้รงิขาสงิห ์พรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 1 ชดุ (สาํนกัปลดัฯ)

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล

ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าบรกิารไปรษณีย์

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

115 x 40 x 85 เซนตเิมตร จาํนวน 3 ตู ้(สาํนกัปลดัฯ)

45 x 60 x   130 เซนตเิมตร จาํนวน 2 ตู ้(สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจกสูง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชกั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 85,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 75,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 28,600.00

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100.00 % 0.00

 - ป้ายต ัง้ป๊อปอพั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2.30x4.30เมตร

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุเอนกประสงค ์พรอ้มเกา้อี้ 

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ) มฉีลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5

จาํนวน 1 เครื่อง (กองกจิการสภาฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอรเ์จต็ สามารถส่ง

จาํนวน 1 เครื่อง และขนาดไม่ตํา่กว่า 15,000 BTU

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํา่กว่า 24,000 BTU

จาํนวน 2 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน

(มรีะบบฟอกอากาศ) มฉีลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5

จาํนวน 2 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

จาํนวน 1 ชดุ (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้อบอรด์นิทรรศการ จาํนวน 3 ชดุ ดงันี้

 - ป้ายขาต ัง้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 0.80x1.80 เมตร

เอกสารไม่นอ้ยกว่า 20 แผ่น/คร ัง้ จาํนวน 1 เครื่อง

(สาํนกัปลดัฯ)

 - ป้ายขาตัง้โรลอพั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1.00x1.60x2.00 เมตร

(สาํนกัปลดัฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 231,260.00

(กองกจิการสภาฯ)

 - เกา้อี้เสรมิ จาํนวน 40 ตวั

ประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรองประธานสภาฯ ดงันี้

 - เกา้อี้บนบลัลงัก ์จาํนวน 2 ตวั

 1.หอ้งประชมุสภา อบจ.(ช ัน้ 3)

 - โตะ๊ประชมุโลง่ จาํนวน 11 ตวั

 - เกา้อี้ประชมุสาํหรบัประธาน จาํนวน 1 ตวั

 4.หอ้งประธานสภา อบจ. (ช ัน้ 3)

 - โตะ๊ทาํงานประธานสภา อบจ. จาํนวน 1 ตวั

 - เกา้อี้ทาํงานประธานสภา อบจ. จาํนวน 1 ตวั

 - โตะ๊ทาํงานรองประธานสภา อบจ. จาํนวน 2 ตวั

 - เกา้อี้ทาํงานรองประธานสภา อบจ. จาํนวน 2 ตวั

 3.หอ้งประชมุเลก็ (ช ัน้ 3)

 - เกา้อี้ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จาํนวน 20 ตวั

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการปรบัปรุงหอ้ง

 2. หอ้งรบัรองสมาชกิสภา อบจ. (ช ัน้ 3)

 - ตูเ้หลก็เก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นแบบกระจก ขนาด

 5.หอ้งรองประธานสภา อบจ. (ช ัน้ 3)

ไม่นอ้ยกว่า 150x40x87 เซนตเิมตร จาํนวน 2 ใบ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 71,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 48,950.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 980,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั

(กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ประตูบานเลือ่น ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

115x40x85 เซนตเิมตร จาํนวน 3 ตู ้(กองการเจา้หนา้ที)่

จาํนวน 1 คนั (กองการเจา้หนา้ที)่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (สาํนกัปลดัฯ)    

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 45x60x130

เซนตเิมตร จาํนวน 3 ตู ้(กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าจดัซื้อรถยนตน์ ัง่ ประเภทบรรทกุ (ดเีซล) 4 ประตู

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ครุภณัฑต์ามโครงการประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสาย 

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั

(กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ตํา่กว่า 9,000 BTU

ตดิต ัง้บรเิวณหอ้งควบคุมเครื่องเสยีงหอ้งประชมุสภาฯ

จาํนวน 1 เครื่อง (กองกจิการสภาฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,000.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,000.00

(กองกจิการสภาฯ) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 65,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 225,000.00

 1.เครื่องฉายมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั WXGA

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3000Ansi Lumens จาํนวน 3 ชดุ

 2.จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 นิ้ว

พรอ้มรโีมท จาํนวน 3 จอ

 5.เครื่องรบัสญัญาณสาํหรบัโปรเจคเตอรแ์บบ Wirless

 4.เครื่องแปลงสญัญาณ จาํนวน 1 ชดุ

 3.เครื่องเลอืกสญัญาณ Input จาํนวน 1 ชดุ

จาํนวน 1 ชดุ

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล ความจาํไม่นอ้ยกว่า

ค่าจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ตามโครงการ

ปรบัปรุงหอ้ง ดงันี้ (กองกจิการสภาฯ)

16 GB จาํนวน 1 เครื่อง (กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าจดัซื้อบนัทกึเสยีง จาํนวน 1 เครื่อง (กองกจิการสภาฯ) 

16 GB จาํนวน 1 เครื่อง (สาํนกัปลดั ฯ)

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อเครื่องถ่ายภาพมมุสูงดว้ยวทิยุบงัคบั 

จาํนวน 1 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

ครุภณัฑต์ามโครงการรกัษาความปลอดภยัองคก์าร

ค่าจดัซื้อไมโครโฟนแบบไรส้าย จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล ความจาํไม่นอ้ยกว่า

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (วงจรปิด) (สาํนกัปลดัฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 32,000.00

0.00 0.00 0.00 17,500.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

18 นิ้ว (สาํนกัปลดัฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 19,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 34,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 290,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 37,000.00

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 9,000.00 -100.00 % 0.00

3 เครื่อง (กองกจิการสภาฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบัสาํนกังาน 

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จาํนวน 

บรกิาร แบบที ่2 จาํนวน 10 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้อสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสารระดบัศูนย์

บรกิาร แบบที ่3 จาํนวน 1 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล ขนาดความจาํ

ไม่นอ้ยกว่า 8GB จาํนวน 1 ตวั (กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์

ชนิด LED ส ีจาํนวน 1 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย แบบที ่1

 (18 หนา้/นาท)ี  จาํนวน 5 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้อจอภาพแบบ LCD หรอื LED ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

จาํนวน 3 ชดุ (กองกจิการสภาฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ

จาํนวน 5 เครื่อง (สาํนกัปลดัฯ)

ค่าจดัซื้อสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสารระดบัศูนย์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 21,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 144,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 14,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 19,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 17,000.00

รวมคา่ครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 2,241,000.00 2,555,110.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,500,000.00

รวมคา่ที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500,000.00

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 2,241,000.00 8,055,110.00

3,476,096.92 0.00 0.00 113,054,200.00 100,067,470.00

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบัสาํนกังาน (จอขนาด

ไม่นอ้ยกว่า 18.5นิ้ว)จาํนวน 9 เครื่อง (กองการเจา้หนา้ที)่

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงศาลาประชาคม ถนนตลาดใหม่ ตาํบลตลาด

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction ชนิดเลเซอร/์

ชนิด LED ส ีจาํนวน 1 เครื่อง (กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จาํนวน 

จาํนวน 1 เครื่อง (กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ

(18 หนา้/นาท)ี จาํนวน 4 เครื่อง (กองการเจา้หนา้ที)่

6 เครื่อง (กองการเจา้หนา้ที)่

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล

จาํนวน 1 เครื่อง (กจิการสภาฯ)

รวมงานบรหิารท ัว่ไป

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานสาํนกังาน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

2,371,137.95 0.00 0.00 4,769,710.00 27.40 % 6,076,720.00

46,810.00 0.00 0.00 164,700.00 54.46 % 254,400.00

44,800.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 % 67,200.00

133,200.00 0.00 0.00 297,000.00 72.73 % 513,000.00

0.00 0.00 0.00 172,000.00 -86.05 % 24,000.00

2,595,947.95 0.00 0.00 5,470,610.00 6,935,320.00

2,595,947.95 0.00 0.00 5,470,610.00 6,935,320.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 75.00 % 350,000.00

199,807.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 % 350,000.00

0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 % 68,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

199,807.00 0.00 0.00 618,000.00 768,000.00

งานวางแผนสถติแิละวชิาการ

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบคุลากร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

127,816.00 0.00 0.00 700,000.00 14.29 % 800,000.00

7,500.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

1,920.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

25,550.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 % 0.00

263,730.00 600,000.00 0.00 % 600,000.00

950,000.00 -100.00 % 0.00

10,496.70 0.00 0.00 220,000.00 0.00 % 220,000.00

437,012.70 0.00 0.00 3,120,000.00 2,270,000.00

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชมุ อบรม สมัมนาบคุลากรของ

โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ (กองแผนฯ)

โครงการสนองพระราชดาํรแิละพระดาํรใินทกุพระองค ์(กองแผนฯ)

สาํหรบับคุคลภายนอก (กองแผนฯ)

โครงการประชมุปฏบิตักิารจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ (กองแผนฯ)

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัทาํแผนพฒันา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองแผนฯ)

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองแผนฯ)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองแผนฯ)

ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองแผนฯ)

โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาฯ (กองแผนฯ)

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการตดิตามและประเมนิผล

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ ประชาคมและ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

25,700.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

500.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

13,846.46 0.00 0.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

40,046.46 0.00 0.00 810,000.00 810,000.00

11,658.22 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

11,658.22 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00

688,524.38 0.00 0.00 4,578,000.00 3,878,000.00

0.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 % 0.00

33,000.00 0.00 0.00 33,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100.00 % 0.00

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครื่อง (กองแผนฯ)

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อจอรบัภาพ ชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาดเสน้ทะแยงมมุ

ไม่นอ้ยกว่า 180 นิ้ว จาํนวน 1 จอ (กองแผนฯ)

วสัดุงานบา้นงานครวั

รวมค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 1 เครื่อง (กองแผนฯ)

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

ค่าบรกิารโทรศพัท์

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุคอมพวิเตอร์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 65,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 161,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 14,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,500.00

0.00 0.00 22,500.00 155,000.00 191,100.00

0.00 0.00 22,500.00 155,000.00 191,100.00

3,284,472.33 0.00 22,500.00 10,203,610.00 11,004,420.00

6,976,824.83 0.00 0.00 12,738,100.00 35.38 % 17,245,360.00

60,650.00 0.00 0.00 444,480.00 33.55 % 593,600.00

ค่าจดัซื้อเครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า

 4,000 ANSI Lumens จาํนวน 1 เครื่อง (กองแผนฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบั

งานประมวลผล  จาํนวน 1 เครื่อง (กองแผนฯ)

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

รวมค่าครุภณัฑ ์

รวมงบลงทนุ

รวมงานวางแผนสถติแิละวชิาการ

งานบรหิารงานคลงั

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล

แบบที ่1 จาํนวน 7 เครื่อง (กองแผนฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ

(30 หนา้/นาท)ี จาํนวน 2 เครื่อง (กองแผนฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จาํนวน

5 เครื่อง (กองแผนฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

56,000.00 0.00 0.00 134,400.00 0.00 % 134,400.00

149,860.00 0.00 0.00 200,000.00 50.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00

0.00 0.00 0.00 480,000.00 -58.33 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 132,000.00 -54.55 % 60,000.00

7,243,334.83 0.00 0.00 14,143,980.00 18,548,360.00

7,243,334.83 0.00 0.00 14,143,980.00 18,548,360.00

18,200.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

222,770.00 0.00 0.00 720,000.00 0.00 % 720,000.00

335,000.00 0.00 0.00 814,000.00 0.00 % 814,000.00

41,177.00 0.00 0.00 330,000.00 30.30 % 430,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

617,147.00 0.00 0.00 2,064,000.00 2,164,000.00

91,146.00 0.00 0.00 882,000.00 0.00 % 882,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

รวมค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบคุลากร

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

เงนิประจาํตาํแหน่ง

ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ

เงนิเพิม่ต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

141,120.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

141,120.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

12,770.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

17,120.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 % 570,000.00

403,276.00 0.00 0.00 2,052,000.00 2,552,000.00

167,800.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

8,195.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

26,402.00 0.00 0.00 270,000.00 0.00 % 270,000.00

37,813.27 0.00 0.00 170,000.00 0.00 % 170,000.00

120,600.00 0.00 0.00 197,000.00 53.10 % 420,000.00

360,810.27 0.00 0.00 1,167,000.00 1,390,000.00

ราชการตามอาํนาจหนา้ทีข่อง อบจ.ฯ (กองพสัดุฯ)

ค่าใชจ้่ายโครงการจดัเก็บรายได ้(กองคลงั)

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

วสัดุงานบา้นงานครวั

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวสัดุ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองพสัดุฯ)

ภายนอกทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้เป็นคณะกรรมการมาปฏบิตัิ

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองคลงั)

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ สาํหรบับคุคล

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (หน่วยตรวจสอบภายใน)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

26,580.27 0.00 0.00 80,000.00 0.00 % 80,000.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

26,580.27 0.00 0.00 90,000.00 90,000.00

1,407,813.54 0.00 0.00 5,373,000.00 6,196,000.00

0.00 0.00 0.00 31,000.00 -100.00 % 0.00

(กองคลงั)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 22,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 110,500.00 -100.00 % 0.00

(กองพสัดุฯ)

75,650.00 0.00 0.00 75,650.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 7,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าจดัซื้อพดัลม ดูดอากาศขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 

ค่าบรกิารโทรศพัท์

8 นิ้ว จาํนวน 1 ตวั  (กองพสัดุฯ)

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพส์มดุคู่ฝาก จาํนวน  1 เครื่อง

จาํนวน 1 เครื่อง (กองพสัดุฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ ขนาด 12,000 บทียีู 

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงานพรอ้มกระจก 17 ตวั 

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 17 ตวั (กองพสัดุฯ)

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร จาํนวน 2 ตวั (กองพสัดุฯ)

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 5 ตวั (กองคลงั)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,000.00

(กองพสัดุฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 17,000.00

(กองคลงั)

0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100.00 % 0.00

(กองพสัดุฯ)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

(กองพสัดุฯ)

29,000.00 0.00 0.00 29,000.00 -100.00 % 0.00

11,000.00 0.00 0.00 11,000.00 -100.00 % 0.00

(25หนา้/นาท)ี จาํนวน 2 เครื่อง (กองคลงั)

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีง จาํนวน 1 เครื่อง (กองพสัดุฯ)

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อโทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED) จาํนวน 1 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 เครื่อง 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ค่าซื้อสแกนเนอร ์จาํนวน 1 เครื่อง (กองคลงั)

ค่าซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลดซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

ไม่ตํา่กว่า 2,900 ซซี ีขบัเคลือ่น 4 ลอ้ แบบดบัเบิ้ลแค็บ 

เกยีรอ์อโตเมตกิ จาํนวน 1 คนั  (กองพสัดุฯ)

ค่าจดัซื้อรถบรรทกุ (ดเีซล) ปรมิาตรกระบอกสูบ

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

ค่าจดัซื้อช ัน้เก็บเอกสารมลีอ้เลือ่น จาํนวน 2 ตวั 

ค่าจดัซื้อโทรทศัน ์แอล อ ีด ี(LED TV) จาํนวน 1 เครื่อง  
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

11,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,000.00

11,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 21,000.00

11,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 29,200.00

11,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,100.00

115,650.00 0.00 0.00 306,150.00 129,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 6,000,000.00

115,650.00 0.00 0.00 306,150.00 6,129,800.00

8,766,798.37 0.00 0.00 19,823,130.00 30,874,160.00

104,702,503.67 81,975,041.76 98,151,061.95 143,080,940.00 141,946,050.00

ค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั

ไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 1 เครื่อง (กองคลงั)

ค่าซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานสาํนกังาน (จอขนาด

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าปรบัปรุงหอ้งประมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองพสัดุฯ)

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

รวมงบลงทนุ

ค่าก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุและเอกสาร (กองพสัดุฯ)

รวมงานบรหิารงานคลงั

รวมแผนงานบรหิารงานทัว่ไป

ค่าซื้อเครื่องโนต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล 

จาํนวน 1 เครื่อง (กองคลงั)

ค่าซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลดซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

(30หนา้/นาท)ี จาํนวน 4 เครื่อง (กองคลงั)

ค่าซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จาํนวน 1 เครื่อง

(กองคลงั)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

176,840.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

176,840.00 0.00 0.00 200,000.00 50.00 400,000.00

176,840.00 0.00 0.00 200,000.00 80.00 1,000,000.00

176,840.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,800,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 1,800,000.00

รวมค่าใชส้อย

รวมงบดําเนินงาน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

โครงการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั

งบดําเนินงาน

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

บรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทา

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดา้นการป้องกนัและ

สาธารณภยั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ดา้นการ

ป้องกนัภยัพบิตัจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 25,000.00

(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 120,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00

รวมงบลงทนุ 245,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 2,045,000.00

0.00 0.00 398,179.46 200,000.00 2,045,000.00

19,814,082.06 0.00 0.00 43,311,200.00 4.96 % 45,573,100.00

851,449.39 0.00 0.00 5,578,700.00 -35.52 % 3,597,400.00

44,800.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 % 67,200.00

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา

ค่าจดัซื้อหวัฉีดนํา้ดบัเพลงิปรบัฝอย จาํนวน 5 หวั

ค่าจดัซื้อแผงกัน้จราจร จาํนวน 20 อนั (กองช่าง)

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิเดอืนพนกังาน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑอ์ื่นๆ

ค่าจดัซื้อสายฉีดนํา้ดบัเพลงิแบบผา้ใบหุม้ยางสงัเคราะห์

จาํนวน 10 เสน้ (กองช่าง)

รวมค่าครุภณัฑ ์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

1,382,640.00 0.00 0.00 6,514,800.00 -43.41 % 3,686,400.00

118,800.00 0.00 0.00 178,200.00 6.21 % 190,000.00

3,564.00 0.00 0.00 10,700.00 -25.23 % 8,000.00

5,910,391.52 0.00 0.00 7,442,000.00 67.19 % 12,442,500.00

67,080.00 0.00 0.00 3,700,000.00 -87.08 % 478,000.00

28,192,806.97 0.00 0.00 66,802,800.00 66,042,600.00

28,192,806.97 0.00 0.00 66,802,800.00 66,042,600.00

4,000.00 0.00 0.00 436,600.00 -100.00 % 0.00

247,540.00 0.00 0.00 250,000.00 16.67 % 300,000.00

338,674.00 0.00 0.00 884,000.00 38.40 % 1,435,000.00

17,202.00 0.00 0.00 200,000.00 60.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

607,416.00 0.00 0.00 1,770,600.00 2,235,000.00

56,305.00 0.00 0.00 100,000.00 50.00 % 200,000.00

1,200.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

ค่าตอบแทน

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

เงนิวทิยฐานะ

ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เงนิเพิม่ต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบคุลากร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ค่าเช่าบา้น

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร



55

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

36,892.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

89,431.00 0.00 0.00 500,000.00 -40.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00

9,000.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 4,150,000.00 16.50 % 4,970,000.00

59,020.00 0.00 0.00 150,000.00 -33.33 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

38,625.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -66.67 % 500,000.00

โครงการ"หอ้งสมดุ 3 ด"ี 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 -100.00 % 0.00

444,249.00 0.00 0.00 500,000.00 -100.00 % 0.00

58,920.00 0.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

638,300.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

โครงการส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (อบรมสมัมนา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ

โครงการประกนัคณุภาพการศึกษาระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาการจดัการศึกษาพเิศษ

โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลเดก็ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชาชนและเยาวชนรกัการอ่าน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดัการเรยีนการสอนสองภาษาใหแ้ก่นกัเรยีน

ในหอ้งเรยีนพเิศษ  (English Program) โรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

โครงการประกวดสือ่-นวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้

ค่าใชจ้่ายในการประชมุคณะกรรมการประสานงาน

โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรถ่ายโอนระดบัภาคใต ้

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและแสดงผลงาน

การจดัการศึกษาระดบัภาคและประเทศ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (กองการศึกษาฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

1,630,400.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -20.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -50.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

สุราษฎรธ์านีตามโครงการพฒันาการบรหิาร

ของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

0.00 0.00 0.00 157,000.00 -92.36 % 12,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ "วชิรวชิาการสุราษฎรธ์านี" 

โครงการจงัหวดัปฏริูปการเรยีนรู ้

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

พนกังานจา้ง กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน

จดัการศึกษาเพือ่รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

ค่าใชจ้่ายในการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพครู

และบคุลากรทางการศึกษา โรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และขา้ราชการ

โครงการจดัทาํหลกัสูตร "พทุธทาสศึกษา"

โครงการจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ

โครงการประเมนิผลการจดัการศึกษาของ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและโรงเรยีน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100.00 % 0.00

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,000,000.00

82,890.34 0.00 0.00 400,000.00 -50.00 % 200,000.00

3,145,232.34 0.00 0.00 21,167,000.00 20,752,000.00

61,225.00 0.00 0.00 250,000.00 -20.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

39,642.13 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

52,350.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

153,217.13 0.00 0.00 770,000.00 615,000.00

51,802.10 0.00 0.00 80,000.00 38.46 % 130,000.00

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100.00 % 0.00

16,590.34 0.00 0.00 68,000.00 -26.47 % 50,000.00

ค่าใชจ้่ายโครงการหลกัสูตรการปกครองทอ้งถิน่ไทย

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา

โครงการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานโครงการ

ทีเ่ป็นจดุเนน้เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีน

ค่านํา้ประปา

ค่าบรกิารโทรศพัท์

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

วสัดุงานบา้นงานครวั

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

12,189.41 0.00 0.00 18,000.00 0.00 % 18,000.00

16,590.34 0.00 0.00 172,000.00 198,000.00

3,922,455.81 0.00 0.00 23,879,600.00 23,800,000.00

0.00 0.00 0.00 62,900.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 32,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 24,600.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 19,900.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 48,900.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 10,200.00 -100.00 % 0.00

รวมค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 220,800.00 0.00

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 220,800.00 0.00

32,115,262.78 0.00 0.00 90,903,200.00 89,842,600.00

         ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็บานเลือ่นกระจก จาํนวน 17 ตู ้

         ค่าจดัซื้อเครื่องโทรสาร จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

         ค่าจดัซื้อโตะ๊พบัอเนกประสงค ์จาํนวน 10 ตวั

         ค่าจดัซื้อเกา้อี้ประชมุ จาํนวน 30 ตวั

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทนุ

 ค่าครุภณัฑ ์

         ครุภณัฑส์าํนักงาน

ค่าจดัซื้อเครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรพ์รอ้ม

จอรบัภาพ จาํนวน 1 ชดุ

         ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

         ค่าจดัซื้อถงันํา้รอ้น จาํนวน 1 ถงั

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา

         ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

         ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LCD จาํนวน 1 เครื่อง

         ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพแ์บบฉีดหมกึ (Inkjet Printer) จาํนวน 1 เครื่อง 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00

สุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

220,000.00 0.00 0.00 220,000.00 -100.00 % 0.00

15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 -100.00 % 0.00

60,000.00 0.00 0.00 60,000.00 -100.00 % 0.00

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

1,905,000.00 0.00 0.00 2,540,000.00 -100.00 % 0.00

301,744.00 0.00 0.00 400,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

โครงการแข่งขนักรฑีา กฬีานกัเรยีน นกัศึกษาและ

ประชาชนอาํเภอบา้นนาเดมิ 

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิาร

สถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา

ค่าจดัอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

ค่าจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณ

รอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ

ค่ากระแสไฟฟ้าค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิ และนํา้มนัหลอ่ลืน่ 

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆทีจ่าํเป็น 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

225,000.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

สถานทีร่าชการ

36,000.00 0.00 0.00 48,000.00 -100.00 % 0.00

12,600.00 0.00 0.00 16,800.00 -100.00 % 0.00

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

57,000.00 0.00 0.00 57,000.00 -100.00 % 0.00

บคุลากรทางการศึกษา

100,200.00 0.00 0.00 100,200.00 -100.00 % 0.00

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

444,700.00 0.00 0.00 444,700.00 -100.00 % 0.00

43,000.00 0.00 0.00 43,000.00 -100.00 % 0.00

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาสยามบรมราชกมุารี

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาทเิครื่องถ่ายเอกสาร

ค่าเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูงของโรงเรยีน

โครงการจดัทาํวารสารประชาสมัพนัธโ์รงเรยีน

โครงการตามแนวพระราชดาํรเิศรษฐกจิพอเพยีง

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู และ

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้นการจดัการศึกษาของครู 

บคุลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา

โครงการวนัวชิาการของโรงเรยีน

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในพระราชดาํริ

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความสงบความปลอดภยั

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่องประจาํโรงเรยีน

ค่าวสัดุงานบา้นงานครวั

เงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

15,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100.00 % 0.00

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 -100.00 % 0.00

63,000.00 0.00 0.00 78,000.00 -100.00 % 0.00

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

ดวงไปรษณียภณัฑต์่างๆ

25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 -100.00 % 0.00

10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

ตามโครงการหอ้งเรยีนพเิศษส่งเสรมิความสามารถ

ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์บูรณาการหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

(Science Math Ability Program : SMAP)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุ

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษ ส่งเสรมิความสามารถดา้น

วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์บูรณาการหลกัสูตรมาตรฐานสากล 

(Science Math Ability Program : SMAP)

โครงการเขา้ค่ายวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์ภาษาองักฤษ 

ค่านํา้ประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์

โครงการโรงเรยีนสขีาว

ค่ารบัรอง ค่าเลี้ยงรบัรอง

โครงการเขา้ค่ายพทุธบตุร

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นนาฏศิลป์

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรมทอ้งถิน่(ลอยกระทง) 

โครงการบรหิารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน

ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

90,000.00 0.00 0.00 90,000.00 -100.00 % 0.00

80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 -100.00 % 0.00

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 -100.00 % 0.00

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00

150,000.00 0.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00

18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

5,079,244.00 0.00 0.00 6,362,700.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,885,520.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,885,520.00 0.00

5,079,244.00 0.00 0.00 8,248,220.00 0.00

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100.00 % 0.00

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทนุ

โครงการเขา้ค่ายคณิตศาสตร์

โครงการป้องกนัยาเสพตดิ

      ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑส์าํนักงาน

ค่าวสัดุ

ค่าอาหารเสรมิ (นม)

วสัดุอื่น

รวมค่าวสัดุ

โครงการพฒันาการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน

โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนอาเซยีน

โครงการพฒันาสือ่การเรยีนการสอนโดยการมสี่วนร่วม

โครงการเขา้ค่ายภาษาองักฤษ

โครงการจดัทาํเครื่องแต่งกายมโนราห์

โครงการส่งเสรมิความสามารถและพฒันาผลสมัฤทธิ์ของนกัเรยีน

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ชนดิบานกระจกเลือ่น (ทูโทน)จาํนวน 10 ตู ้
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 72,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,196,000.00 -100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

13 รายการ (ร.ร.อบจ.สฎ 3)

0.00 0.00 0.00 1,917,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ประเภทค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 10 เครื่อง

ค่าจดัตดิต ัง้ระบบ Network

ครุภณัฑก์ฬีา

ค่าจดัซื้อเครื่องออกกาํลงักายในร่ม จาํนวน 

          ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 200 ชดุ

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ค่าจดัซื้อผา้ม่านปรบัแสงพรอ้มตดิต ัง้ จาํนวน 2 หอ้ง

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ครุภณัฑก์ารศึกษา

ค่าจดัซื้อโตะ๊ - เกา้อี้ นกัเรยีนอนุบาล จาํนวน 50 ชดุ

จาํนวน 5 หลงั (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มกระจกและเกา้อี้จาํนวน 10 ชดุ 

ค่าจดัซื้อโตะ๊พบัอเนกประสงค ์จาํนวน 30 ตวั

 ค่าจดัซื้อพดัลมติดผนงั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิ้ว จาํนวน 48 ตวั
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 14,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 14,200,000.00 0.00

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 16,117,000.00 0.00

5,079,244.00 0.00 0.00 24,365,220.00 0.00

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าซื้อดวงไปรษณียภณัฑต์่างๆ

0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 144,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร 

ค่าไปรษณีย.์ค่าโทรเลข.ค่าธนาณตั.ิ

ค่ากระแสไฟฟ้าค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น

งานระดบัมธัยมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ประเภทค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีน 4 ช ัน้

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

รวมงานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

ของครู บคุลากรทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 212,200.00 -100.00 % 0.00

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่องประจาํโรงเรยีน

0.00 0.00 0.00 280,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 870,000.00 -100.00 % 0.00

บรเิวณรอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่างๆ 

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความสงบความปลอดภยัสถานทีร่าชการ

ค่าเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูงของโรงเรยีน

ค่ารบัรอง ค่าเลี้ยงรบัรอง

ค่าจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดอาคารและ

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

ค่านํา้ประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์ประจาํโรงเรยีน

เงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

โครงการพฒันาการบรหิารจดัการศึกษาโดยใช ้

โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) 

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา

โครงการประชมุผูป้กครองนกัเรยีน

โครงการประชมุสญัจร

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและทศันศึกษาดูงาน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 171,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

วสัดุสาํนกังาน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

วสัดุเครื่องแต่งกาย(วงโยธวาทติ) 0.00 0.00 0.00 117,500.00 -100.00 % 0.00

ค่าบาํรุงรกัษาซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,312,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5,312,500.00 0.00

โครงการพฒันาสื่อการเรียนการสอนโดยการมสี่วนร่วมของครู

โครงการพฒันาขา้ราชการครูของโรงเรยีน

โครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิ

โครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากร

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุ

โครงการพฒันาการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน

โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนอาเซยีนศึกษา

รวมงบดําเนินงาน

โครงการอบรมสมัมนาและทศันศึกษาดูงานของ         

โครงการพฒันาเครอืข่ายผูป้กครอง

โครงการการทาํวจิยัเชงิพื้นที่

รวมค่าใชส้อย

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ

โครงการนกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นดนตรี

โครงการชมรม To Be Number One



67

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 260,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จาํนวน 2 รายการ  (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

0.00 0.00 0.00 114,500.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,119,900.00 -100.00 % 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 68,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,510,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 76,500.00 -100.00 % 0.00

 0.00 0.00 0.00 406,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,458,000.00 -100.00 % 0.00

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ค่าจดัซื้อผา้มา่นปรบัแสงพรอ้มตดิต ัง้หอ้งเรยีนอฉัรยิะ

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑก์ารศึกษา

ครุภณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป์

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรลีูกทุ่ง จาํนวน 16 รายการ

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ จาํนวน 200 ชดุ

ค่าจดัซื้อชดุฝึกปฏบิตังิานยานยนต ์

ค่าจดัซื้อชดุฝึกปฏบิตังิานยานยนต ์จาํนวน 8 รายการ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ขนาดไมน่อ้ยกว่า 41 ทีน่ ัง่

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 10 เครื่อง

ค่าจดัตดิต ัง้ระบบ Network

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 2 รายการ

ครุภณัฑก์ฬีา

ค่าจดัซื้อเครื่องออกกาํลงักายกลางแจง้ จาํนวน 9 รายการ

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,262,900.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5,462,900.00 0.00

0.00 0.00 0.00 10,775,400.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

รวมงบลงทนุ

รวมงานระดบัมธัยมศึกษา

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั

รวมคา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

10 เครื่อง (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อเครื่องขยายเสยีงแบบพกพา จาํนวน 

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์บูรณาการหลกัสูตร

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

มาตรฐานสากล โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการหอ้งเรยีนพเิศษส่งเสรมิความสามารถ

Program : SMAP)

สุราษฎรธ์านี 3 (บา้นนา) (Science Math Ability 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

โดยครูเจา้ของภาษาใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ข ัน้พื้นฐาน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

โรงเรยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์(ร.ร.อบจ.สฎ 2) 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,604,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์(ร.ร.อบจ.สฎ 1)

ค่าจดัอาหารกลางวนั

นกัเรยีนสงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน

การจดัการศึกษาระดบั กลุม่จงัหวดั ที ่6 (ภาคใตฝ้ัง่อ่าวไทย)

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา

โครงการส่งนกัเรยีนเขา้ร่วมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โครงการประกวดสือ่–นวตักรรมการสอน

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษา

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

โครงการจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาตจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชมุคณะกรรมการประสานงานวชิาการ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 48,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

เฉลมิพระเกยีรต ิและอืน่ๆ

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเร็วสูง

โครงการแข่งขนักฬีาภายใน กฬีาอาํเภอ กฬีา

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานดา้นการจดั

ค่าจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

ค่าจา้งเหมาบรกิารทาํความสะอาดอาคารและ

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรยีน

โครงการพฒันาการบรหิารจดัการศึกษาโดยใช ้

การศึกษาของครูและบคุลากรทางการศึกษา

โครงการโรงเรยีนสขีาว

โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) 

บรเิวณรอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ 

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็น

ค่าจดัซื้อวสัดุอปุกรณส์ือ่การเรยีนการสอนสาํหรบั

หอ้งเรยีนปฐมวยั (หอ้งเรยีน EP) 

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาท ิเครื่องถ่ายเอกสาร 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 126,000.00 -100.00 % 0.00

ทางการศึกษา

0.00 0.00 0.00 206,700.00 -100.00 %

0.00 0.00 0.00 66,900.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 412,900.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

โครงการจดัทาํหอ้งสมดุ EP 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

โครงการพฒันาการเรยีนรูสู้่ประชาคมอาเซยีน 0.00 0.00 0.00 80,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าจดัซื้อ/สือ่การเรยีนการสอน

เงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการ

โครงการอนุรกัษส์่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่องประจาํโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุ

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากร

ค่านํา้ประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิ

ค่ารบัรอง ค่าเลี้ยงรบัรอง

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

ค่าซื้อดวงไปรษณียภณัฑต์่างๆ  

โครงการส่งเสรมิพฒันาการการอ่าน การเขยีน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

โครงการพฒันาศูนยก์ารเรยีนอาเซยีนศึกษา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 183,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

โครงการการจดัทาํวจิยัเชงิพื้นที่

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั

โครงการส่งเสรมิศกัยภาพผูเ้รยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษา ในการพฒันา

ทอ้งถิน่ (SBMLD) (ร.ร.อบจ.1)

โครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิ

ค่าปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา (ร.ร.อบจ.1)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการ

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาท ิเครื่องถ่ายเอกสาร (ร.ร.อบจ.1)

ค่ารบัรอง และค่าเลี้ยงรบัรอง (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

โครงการพฒันาสื่อการเรยีนการสอนโดยการมสี่วนร่วมของครู ชมุชน และนกัเรนี

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณรอบอาคาร

ค่าจา้เหมายามรกัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการของ

โรงเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

โรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรหิารต่างๆ (ร.ร.อบจ.1)



73

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 115,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 45,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,129,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,333,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 461,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 561,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 960,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

ค่าใชจ้่ายตามโครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

(ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้น

ดนตรแีละนาฎศิลป์ไทย (ร.ร.อบจ.1)

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

สถานศึกษา (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายในการส่งสเรมิกจิกรรมรกัการอ่านในสถาน

ศึกษา (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายในการส่งสเรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและ 

ชมุชน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) (ร.ร.อบจ.1)

ค่าหนงัสอืเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์อังกนัยาเสพตดิใน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 995,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 144,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น (ร.ร.อบจ.1)

เงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน (ร.ร.อบจ.1)

ทางดา้นกฬีา (ร.ร.อบจ.1)

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร ์(ร.ร.อบจ.1)

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่ (ร.ร.อบจ.1)

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการประชมุผูป้กครองนกัเรียน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการกจิกรรม 5 ส.สู่ช ัน้เรยีน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครู

และบคุลากรทางการศึกษา (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา(ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE

(ร.ร.อบจ.1)

ทางดา้นกฬีา (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอบรมคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นกัเรยีน

และชมุชน (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้น
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,908,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

โรงเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่ารบัรอง และค่าเลี้ยงรบัรอง (ร.ร.อบจ.2)

ค่าปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษา ในการพฒันา

ทอ้งถิน่ (SBMLD) (ร.ร.อบจ.2)

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด (ร.ร.อบจ.1)

ไปรษณียภ์ณัฑต์่างๆ (ร.ร.อบจ.1)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาท ิเครื่องถ่ายเอกสาร (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณรอบอาคาร

โรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรหิารต่างๆ (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจา้เหมายามรกัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการของ

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์(ร.ร.อบจ.1)

ค่านํา้ประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์(ร.ร.อบจ.1)

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต (ร.ร.อบจ.1)

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อดวงตรา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 115,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 87,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,381,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 356,300.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 216,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 227,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 348,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

ค่าใชจ้่ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

(ร.ร.อบจ.2)

ชมุชน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและ 

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตร ์(ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนุรกัษส์่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่

(ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายในการส่งสเรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์อังกนัยาเสพตดิใน

สถานศึกษา (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายในการส่งสเรมิกจิกรรมรกัการอ่านในสถาน

ศึกษา (ร.ร.อบจ.2)

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) (ร.ร.อบจ.2)

ค่าหนงัสอืเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาว (ร.ร.อบจ.2)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 498,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

ปฐมวยั (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร ์(ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่ (ร.ร.อบจ.2)

เงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครู

แวดลอ้ม (ร.ร.อบจ.2)

และบคุลากรทางการศึกษา (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการแข่งขนักฬีาภายใน กฬีาระดบั

อาํเภอ และกฬีาระดบัจงัหวดั (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิความสามารถตาม

ศกัยภาพผูเ้รยีน (ร.ร.อบจ.2)

คณะกรรมการสถานศึกษา(ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนหอ้ง

เรยีนพเิศษ (English Program) (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนระดบั
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 48,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,952,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 63,000.00

ค่ารบัรอง และค่าเลี้ยงรบัรอง (ร.ร.อบจ.3)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาท ิเครื่องถ่ายเอกสาร (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา(ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณรอบอาคาร

โรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรหิารต่างๆ (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจา้เหมายามรกัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการของ

โรงเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั (ร.ร.อบจ.2)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู (ร.ร.อบจ.3)

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด (ร.ร.อบจ.2)

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์(ร.ร.อบจ.2)

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต (ร.ร.อบจ.2)

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียภ์ณัฑต์่างๆ (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น (ร.ร.อบจ.2)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 115,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,661,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 78,000.00

(ร.ร.อบจ.3)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 504,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 307,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 296,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 419,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

(ร.ร.อบจ.3)

สถานศึกษา (ร.ร.อบจ.3)

ทอ้งถิน่ (SBMLD) (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายในการส่งสเรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษา ในการพฒันา

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ส่วนเพิม่ Top Up

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) (ร.ร.อบจ.3)

ค่าหนงัสอืเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายจดังานประเพณีลอยกระทง (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์อังกนัยาเสพตดิใน

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามดครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการส่งสเรมิกจิกรรมรกัการอ่านในสถาน

ศึกษา (ร.ร.อบจ.3)

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน (ร.ร.อบจ.3
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 40,000.00

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตร ์(ร.ร.อบจ.3)

ทางดา้นกฬีา (ร.ร.อบจ.1)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

(ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสขีาว (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่ายคณิตศาสตร ์(ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครู

ค่าใชจ้่ายตามโครงการวนัวชิาการ (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการตามแนวพระราชดาํรฯิ (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่ายภาษาองักฤษ (ร.ร.อบจ.3)

คณะกรรมการสถานศึกษา(ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนุรกัษส์่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่

ค่าใชจ้่ายตามโครงการแข่งขนักฬีาภายใน กฬีาระดบั

(มโนราห)์ (ร.ร.อบจ.3)

อาํเภอ และกฬีาระดบัจงัหวดั (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการเขา้ค่ายพทุธบตุร (ร.ร.อบจ.3)

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่ายวทิยาศาสตร ์(ร.ร.อบจ.3)

และบคุลากรทางการศึกษา (ร.ร.อบจ.3)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 642,400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,187,300.00 33,991,800.00

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อดวงตรา

ไปรษณียภ์ณัฑต์่างๆ (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน (ร.ร.อบจ.3)

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์(ร.ร.อบจ.3)

ค่านํา้ประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์(ร.ร.อบจ.3)

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น (ร.ร.อบจ.3)

นาฎศิลป์ (ร.ร.อบจ.3)

รวมค่าใชส้อย

ค่าใชจ้่ายตามโครงการนกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วม

ค่าใชจ้่ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้น

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่ (ร.ร.อบจ.3)

(ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร ์(ร.ร.อบจ.3)

เงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน (ร.ร.อบจ.3)

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด (ร.ร.อบจ.3)

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,335,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,335,900.00

0.00 0.00 0.00 6,187,300.00 36,327,700.00

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 21,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 25,000.00

จาํนวน 1 ตวั (ร.ร.อบจ.2)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 65,000.00

(ร.ร.อบจ.2)

รวมงบดําเนินงาน

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจดัซื้อเกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 18 ตวั (ร.ร.อบจ.1)

                  ค่าจดัซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร ์จาํนวน 1 เครื่อง

งบลงทนุ

ค่าวสัดุ

วสัดุอื่น

รวมค่าวสัดุ

ค่าจดัซื้อโตะ๊สาํนกังานพรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 10 ชดุ

ค่าจดัซื้อโตะ๊สาํนกังานพรอ้มเกา้อี้สาํหรบัผูบ้รหิาร

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศพรอ้มตดิต ัง้                 

จาํนวน 4 เครื่อง

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ และช ัน้วางหนงัสอื

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานทบึ จาํนวน 1 ตวั (ร.ร.อบจ.1)

ค่าจดัซื้อโตะ๊พบัอเนกประสงค ์จาํนวน 30 ตวั

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ชนิดบานกระจกเลือ่น (ทูโทน)จาํนวน 10 ตู ้
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 304,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 356,400.00

(ร.ร.อบจ.1)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 780,000.00

รายการ (ร.ร.อบจ.1)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 366,000.00

รายการ (ร.ร.อบจ.1)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 90,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํหรบัหอ้งเรยีนเรยีน ICT 

ค่าจดัซื้อครุภณัฑ ์สาํหรบัหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ - เกา้อี้นกัเรยีน จาํนวน 30 ชดุ หอ้งเรยีน

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ จาํนวน 16 ชดุ (EP)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรียนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 50 ชุด 

ค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารสอนคอมพวิเตอร ์จาํนวน 3 

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LCD ส ีจาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งสมดุ จาํนวน 3 รายการ (ร.ร.อบจ.1)

จาํนวน 5 หอ้ง (กองการศึกษาฯ)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 50 ชดุ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าขางานยานยนต ์จาํนวน 15 รายการ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ จาํนวน 4

(English Program) (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อโตะ๊ - เกา้อี้นกัเรยีน ระดบัประถมศึกษา

จาํนวน 80 ชดุ (ร.ร.อบจ.2)

จาํนวน 9 หอ้ง (กองการศึกษาฯ)

ครุภณัฑก์ารศึกษา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 75,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 640,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 95,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 88,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 85,800.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,600.00

ค่าจดัซื้อโตะ๊ - เกา้อี้นกัเรยีน ระดบัมธัยมศึกษา

จาํนวน 50 ชดุ (ร.ร.อบจ.2)

 - โตะ๊ - เกา้อี้ จาํนวน 25 ชดุ

 - คอมพวิเตอร ์จาํนวน 25 เครื่อง

ค่าจดัซื้อโตะ๊ - เกา้อี้นกัเรยีน ระดบัประถมศึกษา

จาํนวน 150 ชดุ (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อโตะ๊ - เกา้อี้นกัเรยีน ระดบัมธัยมศึกษา

จาํนวน 100 ชดุ (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อโทรโข่ง ขนาดกาํลงัขบัไม่นอ้ยกว่า 40 วตัต์

จาํนวน 1 ตวั (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อรถบรรทกุขนาด 6 ลอ้ จาํนวน 1 คนั

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อเครื่องเสยีงพรอ้มตดิต ัง้ จาํนวน 3 รายการ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งคอมพวิเตอร ์ดงันี้ (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 4 เครื่อง

ค่าจดัซื้อกลอ้ง VDO จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อเครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพ

และอปุกรณ ์จาํนวน 2 ชดุ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 19,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 13,000.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,233,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 46,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 21,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 29,200.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,300.00

0.00 0.00 0.00 29,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 90,000.00

ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง (ร.ร.อบจ.2)

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อผา้มา่นปรบัแสงพรอ้มตดิตัง้ในหอ้งเรยีน

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

20 ชดุ (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า จาํนวน 2 เครื่อง(ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์จาํนวน 4 เครื่อง(ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพส์ ีจาํนวน 1 เครื่อง (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อโตะ๊ - เกา้อี้ รบัประทานอาหาร จาํนวน

ค่าจดัซื้อผา้มา่นปรบัแสงพรอ้มตดิตัง้ใน

แบบ Network จาํนวน 1 เครื่อง (ร.ร.อบจ.1)

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 เครื่อง (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังาน

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพง จาํนวน 2 ตวั (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อเครื่องเลน่ DVD จาํนวน 2 เครื่อง (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อโทรทศัน ์ขนาด 32 นิ้ว จาํนวน 1 เครื่อง (ร.ร.อบจ.3)

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์จาํนวน 10 เครื่อง

ค่าตดิต ัง้ระบบ Network

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LCD ส ี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 35,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 270,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 4,183,800.00 3,921,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 763,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 57,000.00

ค่าจดัซื้อตูเ้กบ็ของใชง้านบา้นงานครวั จาํนวน 1 ตู ้(ร.ร.อบจ.2)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 3)

 จาํนวน 2 ใบ (ร.ร.อบจ.2)

ครุภณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป์

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรีไทย จาํนวน 8 รายการ (ร.ร.อบจ.1)

ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์(ร.ร.อบจ.สฎ 1)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรีไทย จาํนวน 5 รายการ (ร.ร.อบจ.3)

ค่าบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าจดัซื้อเครื่องทาํนํา้รอ้น/เยน็ จาํนวน 5 เครื่อง (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อหมอ้ตม้นํา้รอ้นสแตนเลส ขนาด 20 ลติร

ค่าจดัซื้อหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ขนาด 20 ลติร จาํนวน

2 ใบ (ร.ร.อบจ.2)

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 12 รายการ (ร.ร.อบจ.2)

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั

ค่าปรบัปรุงอาคารเรยีนสาขายานยนต ์(ร.ร.อบจ.สฎ 1)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 176,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 198,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,630,000.00

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,360,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 462,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 48,126,000.00

0.00 0.00 0.00 800,000.00 56,372,800.00

0.00 0.00 0.00 4,983,800.00 60,294,700.00

0.00 0.00 0.00 525,000.00 -73.71 % 138,000.00

0.00 0.00 0.00 11,738,940.00 0.53 % 11,801,200.00

0.00 0.00 0.00 12,263,940.00 11,939,200.00

0.00 0.00 0.00 12,263,940.00 11,939,200.00

0.00 0.00 0.00 23,435,040.00 108,561,600.00

54,676,661.90 64,668,870.73 117,984,064.58 149,478,860.00 198,404,200.00

ค่าก่อสรา้งร ัว้คอนกรตีของโรงเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าปรบัปรุงแหลง่เรยีนรูห้อ้งศิลปะ (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

ค่าปรบัปรุงอาคารโรงอาหาร (ร.ร.อบจ.สฎ 1)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน (ร.ร.อบจ.สฎ 3)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มคูระบายนํา้(ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าก่อสรา้งหอ้งนํา้สาํหรบันกัเรยีนอนุบาล(ร.ร.อบจ.สฎ 2)

ค่าก่อสรา้งสนามฟตุบอล (ร.ร.อบจ.สฎ 3)

รวมงานศึกษาไม่กาํหนดระดบั

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอดุหนุน

รวมงบลงทนุ

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

ค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

ค่าปรบัปรุงอาคาร (ซวิ) พานาโซนิค (ร.ร.อบจ.สฎ 2)

รวมงบเงนิอดุหนุน

รวมแผนงานการศึกษา

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 7,282,924.39 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

งานโรงพยาบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

ค่าไฟฟ้า

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

งบลงทนุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าบรกิารไปรษณีย์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 33.33 % 3,000,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 80.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 5,500,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 700,000.00 350,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 50.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00

0.00 0.00 0.00 6,200,000.00 7,650,000.00

รวมค่าวสัดุ

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล

ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าบรกิารไปรษณีย์

วสัดุงานบา้นงานครวั

รวมค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการพฒันาระบบบรกิารแพทยฉ์ุกเฉิน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 206,500.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 984,000.00 -100.00 % 0.00

งบลงทนุ

หอ้งประชมุ ณ โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน

ค่าจดัซื้อโตะ๊เกา้อี้ประธานและเกา้อี้ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จาํนวน 51 ตวั

ค่าครุภณัฑ ์

ค่าจดัซื้อตวัรวมสญัญาณ จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อตวัรบัสญัญาณอนิฟาเรด  จาํนวน 4 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประธานและโตะ๊ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จาํนวน 18 ตวั

ค่าจดัซื้อเครื่องใส่ภาครบัสญัญาณแบบ 2 ช่อง จาํนวน 1 เครื่อง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสริมคุณภาพชวีติ) ประกอบดว้ย

ค่าจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุตามโครงการปรบัปรุง

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ค่าจดัซื้อชดุผูร้่วมประชมุ จาํนวน 30 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อภาครบัสญัญาณแบบโมดูล จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อไมโครโฟนไรส้ายชนิดมอืถอื จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อเครื่องควบคุมการสนทนา จาํนวน 1 เครื่อง 

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการปรบัปรุง

หอ้งประชมุ ณ โรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ)ประกอบดว้ย

ค่าจดัซื้อชดุประธาน จาํนวน 1 ชดุ 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 85,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,330,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00 263,600.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 80,000.00

0.00 0.00 0.00 263,600.00 80,000.00

0.00 0.00 0.00 1,594,100.00 80,000.00

ค่าจดัซื้อลาํโพงตูต้ดิผนงั ชนิด 2 ทาง จาํนวน 4 ใบ 

ค่าจดัซื้อเครื่องป้องกนัสญัญาณเสยีงยอ้นกลบั จาํนวน 1 เครื่อง 

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ

ค่าก่อสรา้งป้อมยามบรเิวณโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อจอรบัภาพมอเตอรไ์ฟฟ้า  ขนาด 150 นิ้ว จาํนวน 1 จอ

ค่าจดัซื้อเครื่องชารท์แบตเตอรรี่  จาํนวน  2 เครื่อง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

ค่าจดัซื้อเครื่องขยายเสยีง ขนาดกาํลงัขบั 300 วตัต/์ขา้ง จาํนวน 1 เคื่อง

ค่าจดัซื้อจอโปรเจค็เตอร ์จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าปรบัปรุงตกแต่งหอ้งประชมุโรงพยาบาลองคก์าร

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

รวมงบลงทนุ

ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊  จาํนวน 1 เครื่อง

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าจดัซื้อเครื่องผสมสญัญาณเสยีง ขนาด 2 ช่อสญัญาณ จาํนวน 1 เครื่อง 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,580,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,580,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,580,000.00

0.00 0.00 0.00 7,794,100.00 10,310,000.00

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

งบดําเนินงาน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมเงนิอดุหนุน

รวมงบรายจา่ยอืน่

รวมรายจา่ยอืน่

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมงบเงนิอดุหนุน

รวมงานโรงพยาบาล

ค่าใชส้อย

ค่าจา้งทีป่รกึษาเพือ่ศึกษา วจิยั ประเมนิผล หรอื

พฒันาระบบต่าง ๆ ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหาหรอื

ปรบัปรุงครุภณัฑท์ีด่นิ และ/หรอืสิง่ก่อสรา้ง (กองส่งเสรมิฯ)

รายจ่ายอื่น

รายจา่ยอืน่

งบรายจา่ยอืน่
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00

495,480.00 0.00 7,282,924.39 9,794,100.00 10,810,000.00

รวมงบดําเนินงาน

คดักรองโรคมะเรง็ในระยะเริ่มแรก (กองส่งเสรมิฯ)

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

งานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

รวมงานศูนยบ์รกิารสาธารณสุข

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดําเนินงาน

รวมค่าใชส้อย

โครงการออกหน่วยเคลือ่นทีต่รวจสุขภาพแก่ประชาชน

โครงการป้องกนัปญัหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

โรคระบาด โรคอบุตัใิหมแ่ละโรคอบุตัซิ ํา้ (กองส่งเสรมิฯ)

รวมค่าใชส้อย

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมงบดําเนินงาน

รวมแผนงานสาธารณสุข
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,724,750.00 108,000.00 7,282,924.39 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 14,269,500.00 34.29 % 21,716,040.00

0.00 0.00 0.00 231,260.00 68.50 % 734,100.00

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

งบบคุลากร

รวมค่าใชส้อย

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์

แผนงานเคหะและชมุชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน

 ผูย้ากไร ้และผูป้่วยเอดส ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสริมฯ)

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสงัคมสงเคราะหแ์ละส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่พฒันา

คุณภาพชวีติ เดก็ สตร ีคนชรา ผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้กิาร

เงนิเดอืนพนกังาน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 % 67,200.00

0.00 0.00 0.00 6,524,900.00 19.82 % 8,137,440.00

0.00 0.00 0.00 310,000.00 0.00 % 310,000.00

0.00 0.00 0.00 6,843,420.00 38.94 % 11,207,340.00

0.00 0.00 0.00 1,730,200.00 -67.33 % 565,200.00

0.00 0.00 0.00 29,976,480.00 42,737,320.00

0.00 0.00 0.00 29,976,480.00 42,737,320.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 % 700,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 0.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 1,300,000.00

0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 -2.86 % 1,700,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

ค่าเบี้ยประชมุ

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

เงนิประจาํตาํแหน่ง

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ต่าง ๆของลูกจา้งประจาํ

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

งบดําเนินงาน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบคุลากร

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

ค่าตอบแทน

ค่าจา้งลูกจา้งประจาํ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 100,000.00 33.33 % 150,000.00

ดว้ย GIS (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 20.00 % 2,500,000.00

0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 45.31 % 6,400,000.00

0.00 0.00 0.00 7,450,000.00 10,850,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -25.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 50.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

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

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 750,000.00

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 0.00 % 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -25.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 20,000.00

0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 1,570,000.00

0.00 0.00 0.00 11,400,000.00 14,470,000.00

วสัดุก่อสรา้ง

ค่าบรกิารโทรศพัท์

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (กองช่าง)

ค่าใช่จ่ายในการอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัทาํฐานขอ้มลู

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวสัดุ

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม



97

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 192,500.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 32,500.00 -100.00 % 0.00

จาํนวน 5 ตู ้(กองช่าง)

0.00 0.00 0.00           70,200.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 19,800.00 -100.00 % 0.00

จาํนวน 15 ตวั (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,700,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 255,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก จาํนวน 55 ตู ้(กองช่าง)

ค่าครุภณัฑ ์

ค่าจดัซื้อกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 10 เครื่อง (กองช่าง)

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน ขนาด 5 ฟตุ จาํนวน 9 ตวั (กองช่าง)

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน บนุวมชนิดมลีอ้เลือ่น 5 ลอ้ 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

งบลงทนุ

ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอรส์าํนกังาน จาํนวน 17 ชดุ (กองช่าง)

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจกสูง จาํนวน 5 ตู ้(กองช่าง)

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารแฟ้มแขวนแบบ 4 ลิ้นชกั 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง

ค่าจดัซื้อรถกระเชา้ไฟฟ้า จาํนวน 1 คนั (กองช่าง)

ครุภณัฑโ์รงงาน

ค่าจดัซื้ออปุกรณแ์ละเครื่องมอืประจาํโรงซ่อมเครื่อง 

จกัรกล จาํนวน 1 ชดุ (กองช่าง)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 68,970.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 17,980.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 52,500.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 51,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 248,000.00 0.00 0.00 % 0.00

และสถานทีต่่างๆ (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 300,000.00

พรอ้มกรองดเีซลก่อนเขา้ตูจ้่าย (กองช่าง)

0.00 0.00 248,000.00 795,450.00 5,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอรส์าํหรบังานเขยีนแบบ 

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์อกสาร INKJET ขนาด A3 

จาํนวน 3 เครื่อง (กองช่าง)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์อกสารเลเซอร์

รวมค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑอ์ื่น

จาํนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

จาํนวน 15 เครื่อง (กองช่าง)

จาํนวน 17 เครื่อง (กองช่าง)

ค่าจดัซื้อครุภณัฑ ์เพือ่ตดิต ัง้บรเิวณสวนสาธารณะ 

โครงการปรบัปรุงภูมทิศันส์าํนกังานกองช่าง ถนนอาํเภอ

ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

จดัซื้อตูจ้่ายนํา้มนัเชื้อเพลงิ (ดเีซล) ชนิด 2 หวัจ่าย

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,700,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,950,000.00

0.00 0.00 496,000.00 1,330,900.00 7,150,000.00

0.00 0.00 248,000.00 795,450.00 12,650,000.00

0.00 0.00 248,000.00 42,171,930.00 69,857,320.00

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 11.76 % 17,000,000.00

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 17,000,000.00

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 17,000,000.00

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 17,000,000.00

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวสัดุ

รวมงบลงทนุ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าปรบัปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจกัรกลและระบบไฟฟ้า

 - เทพื้นภายในโรงซ่อมเครื่องจกัรกล

 - หอ้งเก็บของทีใ่ชใ้นการบรกิาร สถานที ่โตะ๊ เตน็ท ์

 - เดนิสายไฟในอาคาร และงานปรบัปรุงส่วนอืน่ๆ

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน

โครงการก่อสรา้งร ัว้บรเิวณโรงซ่อมเครื่องจกัรกลและ

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

 - กัน้เป็นหอ้งเก็บเครื่องมอื

ระบบไฟฟ้าในอาคารตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ์

รวมงานไฟฟ้าถนน

วสัดุก่อสรา้ง

รวมค่าวสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

ในอาคาร (กองช่าง) ดงันี้

 - โรงเก็บของชิ้นส่วนอะไหล ่พรอ้มเทพื้น มงุหลงัคา 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 -32.26 % 2,100,000.00

0.00 0.00 0.00 3,100,000.00 2,100,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00

0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 2,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

เกาะลาํพู จาํนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

และสถานทีต่่างๆ (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

วสัดุการเกษตร

รวมค่าครุภณัฑ ์

รวมค่าวสัดุ

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

งานสวนสาธารณะ

ครุภณัฑอ์ื่น

ค่าจดัซื้อครุภณัฑ ์เพือ่ตดิต ัง้บรเิวณสวนสาธารณะ 

ครุภณัฑก์ารเกษตร

รวมงบดําเนินงาน

ค่าจดัซื้อเครื่องย่อยกิ่งไมใ้บไม ้ในสวนสาธารณะ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 70,200,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00

0.00 0.00 0.00 3,400,000.00 2,650,000.00

0.00 0.00 0.00 362,000.00 27.60 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 362,000.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 362,000.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 362,000.00 500,000.00

72,999,144.23 103,841,628.59 103,833,910.52 60,933,930.00 90,007,320.00

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน (กองช่าง)

รวมค่าใชส้อย

รวมงบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

งานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

งบดําเนินงาน

รวมงานกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู

รวมงบลงทนุ

รวมงานสวนสาธารณะ

รวมแผนงานเคหะและชมุชน

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ

ค่าปรบัปรุง

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง



102

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 5,235,300.00 28.55 % 7,326,780.00

0.00 0.00 0.00 315,200.00 -17.07 % 261,400.00

0.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 % 67,200.00

0.00 0.00 0.00 268,320.00 37.81 % 431,480.00

0.00 0.00 0.00 91,680.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,977,700.00 8,086,860.00

0.00 0.00 0.00 5,977,700.00 8,086,860.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 50.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 % 250,000.00

0.00 0.00 0.00 70,000.00 53.33 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 420,000.00 600,000.00

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

รวมค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

เงนิเดอืนพนกังาน

รวมงบบคุลากร

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบา้น

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 50.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

(กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 850,000.00 -52.94 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 2,700,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -50.00 % 100,000.00

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

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 50.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 66.67 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 80.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 960,000.00 950,000.00

วสัดุก่อสรา้ง

วสัดุเกษตร

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ (กองส่งเสรมิฯ)

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิกีาร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการ(บคุคลภายนอก)

ค่าวสัดุ

วสัดุสาํนกังาน

วสัดุงานบา้นงานครวั

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าใชส้อย
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 200,000.00 60.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00

0.00 0.00 0.00 230,000.00 530,000.00

0.00 0.00 0.00 3,860,000.00 4,780,000.00

0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 18,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 8,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพด์ดีธรรมดาต ัง้โตะ๊ภาษาไทย

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 150x80x75

เซนตเิมตร จาํนวน 1 ตวั (กองส่งเสรมิฯ)

ครุภณัฑส์าํนกังาน

จาํนวน 1 เครื่อง (กองส่งเสรมิฯ)

ค่าครุภณัฑ ์

ค่าไฟฟ้า

ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าสาธารณูปโภค

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทนุ

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 60x70x115

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

เซนตเิมตร จาํนวน 1 ตวั (กองส่งเสรมิฯ)

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

 (กองส่งเสรมิฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

รวมค่าครุภณัฑ ์ 0.00 0.00 0.00 87,000.00 86,000.00

รวมงบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 87,000.00 86,000.00

0.00 0.00 0.00 9,924,700.00 12,952,860.00

0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -20.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100.00 % 0.00

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ไม่นอ้ยกว่า 18 นิ้ว) จาํนวน 3 เครื่อง (กองส่งเสรมิฯ)

10 เครื่อง (กองส่งเสรมิฯ)

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ผูน้าํหมูบ่า้น/

งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน

งบดําเนินงาน

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

ชมุชนตา้นภยัยาเสพตดิและขบัเคลือ่นนโยบาย

รฐับาล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (สาํนกัปลดัฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (สาํนกัปลดัฯ)

จดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบัสาํนกังาน (จอขนาด

จดัซื้อเครื่องสาํรองไฟ ขนาด 800 VA จาํนวน

โครงการ TO BE NUMBER ONE 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

เศรษฐกจิพอเพยีงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสรมิกจิกรรมการให ้

โครงการเกี่ยวกบัการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (สาํนกัปลดัฯ)

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพ

โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพผูน้าํชมุชน

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมูบ่า้น (อสม.)  

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

ผูน้าํทอ้งถิน่ กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

ความรูเ้กี่ยวกบัป้องกนัการแพร่ระบาด 

ในการตา้นยาเสพตดิ (สาํนกัปลดัฯ)

ของโรคตดิต่อและโรคอบุตัใิหม่ (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการแกไ้ขปญัหาความยากจนตามปรชัญา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการค่ายพทุธธรรมสาํหรบันกัเรียนสรา้งจติสาํนึก

ตาํรวจบา้น ชดุรกัษาความสงบประจาํหมู่บา้น 

โครงการส่งเสรมิอาชพีดา้นการเกษตรของดี

คลองรอ้ยสาย จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -16.67 % 2,500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -50.00 % 2,000,000.00

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

สภาเดก็และเยาวชน ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

พฒันาศกัยภาพกลุม่สตรีในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสริมฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

OTOP จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการส่งเสรมิพฒันาอาชพีใหแ้ก่ประชาชน 

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและส่งเสรมิศกัยภาพ

การพฒันาอาชพีการเกษตรในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการฝึกอบรมสมัมนาส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่

โครงการส่งเสรมิอาชพีพฒันาผลติภณัฑช์มุชน 

โครงการจดักจิกรรมวนัผูสู้งอายุ  (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการทาํ

เครื่องปัน้ดนิเผา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ ในจงัหวดัสุราษฎร์

สุราษฎรธ์านี  (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมของเดก็และเยาวชน/

โครงการส่งเสรมิการพฒันาบทบาทสตร ีจงัหวดั

ธานี (กองส่งเสรมิฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

องคร์าชนิี (กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

สุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 -60.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 50.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

อตุสาหกรรม และพาณิชยกรรม  (กองส่งเสรมิฯ)

รตันราชสุดาสยามบรมราชกมุาร ีเนื่องในวโรกาส

โครงการจดักจิกรรมพฒันาบทบาทสตรไีทยเทดิไท ้

เศรษฐกจิพอเพยีง เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ

พระชนมายุ 60 พรรษา  (กองส่งเสรมิฯ)

สุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการสรา้งเครอืข่ายกองทนุสวสัดกิารชมุชนจงัหวดั

โครงการหมู่บา้นสขีาวดาํรงชวีติตามแนวปรชัญา

โครงการส่งเสรมิและพฒันาฝีมอืแรงงานสู่ตลาดแรงงาน

และผูด้ว้ยโอกาสในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

เรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชนในจงัหวดั

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมและพฒันาคุณภาพผูพ้กิาร

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็และเยาวชนในจงัหวดั

โครงการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพในการรกัษาความสงบ

สุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพแก่อาสาสมคัร

สาธารณสุขหมู่บา้น (กองส่งเสรมิฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 26,120,000.00 16,300,000.00

0.00 0.00 0.00 26,120,000.00 16,300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,216,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,290,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 22,506,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 22,506,000.00

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ

ค่าก่อสรา้งศาลาอเนกประสงค ์เพือ่ส่งเสรมิ

งบลงทนุ

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

สุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

ค่าก่อสรา้งร ัว้อาคารหนึ่งใจเดยีวกนั อาํเภอบา้นนาสาร

รวมงบลงทนุ

พนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

รวมค่าใชส้อย

รวมงบดําเนินงาน

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ความเขม้แขง็ ตาํบลท่าโรงชา้งและพื้นทีข่า้งเคยีง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

ค่าปรบัปรุงศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น อาํเภอ

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั ในจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (กองส่งเสรมิฯ)

ค่าก่อสรา้งอาคารผูสู้งอายุอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดั
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 17,713,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -33.33 % 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 23,213,000.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 23,213,000.00 2,000,000.00

0.00 0.00 0.00 49,333,000.00 40,806,000.00

23,521,032.43 6,268,223.28 164,966,819.75 59,257,700.00 53,758,860.00

0.00 0.00 0.00 2,985,900.00 44.86 % 5,415,000.00

0.00 0.00 0.00 112,200.00 28.17 % 156,200.00

0.00 0.00 0.00 67,200.00 0.00 % 67,200.00

0.00 0.00 0.00 372,840.00 45.09 % 679,000.00

0.00 0.00 0.00 275,160.00 -91.28 % 24,000.00

เงนิเดอืนพนกังาน

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง

รวมงบเงนิอดุหนุน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง

รวมแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งบบคุลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 3,813,300.00 6,341,400.00

0.00 0.00 0.00 3,813,300.00 6,341,400.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 % 70,000.00

0.00 0.00 0.00 270,000.00 270,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

รวมค่าใชส้อย

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการฯ (กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

วสัดุสาํนกังาน

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)

รวมงบบคุลากร

งบดําเนินงาน

ค่าวสัดุ

ค่าเช่าบา้น

รวมค่าตอบแทน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 365,000.00 365,000.00

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 % 40,000.00

0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 % 12,000.00

0.00 0.00 0.00 52,000.00 52,000.00

0.00 0.00 0.00 1,337,000.00 1,337,000.00

0.00 0.00 0.00 2,900.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,450.00 -100.00 % 0.00

ค่าจดัซื้อโตะ๊กลมกระจก ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 

จาํนวน 1 ชดุ (กองท่องเทีย่วฯ)

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจดัซื้อตูเ้อกสารไมป้ารต์เิกิ้ลบอรด์ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

ค่าจดัซื้อตูเ้อกสารโลง่ไมป้ารต์เิกิ้ลบอรด์ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

60 x 75 เซนตเิมตรพรอ้มเกา้อี้ไมด้ดัมพีนกัพงิขาเหลก็

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าสาธารณูปโภค

80 x 30 x 159 เซนตเิมตร จาํนวน 1 ใบ (กองท่องเทีย่วฯ)

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

รวมงบดําเนินงาน

ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

รวมค่าสาธารณูปโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุคอมพวิเตอร์

รวมค่าวสัดุ

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

80 x 40 x 85 เซนตเิมตร จาํนวน 1 ใบ (กองท่องเทีย่วฯ)

ชบุโครเมยีม ขนาดไม่นอ้ยกว่า41 x 42 x 87 เซนตเิมตร 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,600.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 18,900.00 -100.00 % 0.00

(กองท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

1 ชดุ (กองท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100.00 % 0.00

4 ตวั (กองท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00

(กองท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 16,000.00

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน ขนาด 4 x 2 ฟตุ จาํนวน 

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 60 เซนตเิมตร 

118.4 x 40.6 x 87.4 เซนตเิมตร จาํนวน 7 ตู ้

12 ตวั จาํนวน 1 ชดุ (กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก 4 ฟตุ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุไมโ้คง้ ขนาด 12 ทีน่ ัง่ พรอ้มเกา้อี้ 

เซนตเิมตร สามารถปรบัระดบัสูง-ตํา่ ได ้จาํนวน 4 ตวั

115x35x85 เซนตเิมตร จาํนวน 4 หลงั (กองท่องเทีย่วฯ)

สูงไม่นอ้ยกว่า88 เซนตเิมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 64 

ค่าจดัซื้อชดุรบัแขก 4 ทีน่ ัง่ พรอ้มโตะ๊กลาง จาํนวน 

จาํนวน 1 ตวั (กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจาํ 4 ฟตุ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 80 x 50 x 75 เซนตเิมตร 

ค่าจดัซื้อโตะ๊วางคอมพวิเตอร ์มชี่องวาง CPU ดา้นลา่ง 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 12,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 28,000.00

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 70,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 65,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 15,000.00

(กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพงอเนกประสงค ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 15 นิ้ว

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อเลนสซ์ูม จาํนวน 1 ตวั (กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 x 2 ฟตุ

จาํนวน 4 ตวั (กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 4 ตวั (กองท่องเทีย่วฯ)

(กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพเคลือ่นไหว (กลอ้ง VDO)

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ (มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาด

แบบเคลือ่นทีพ่รอ้มไมลล์อย จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อตูล้ ิ้นชกัเก็บเอกสารแบบ 3 ช ัน้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

455x395x680 เซนตเิมตร จาํนวน 1 ตู ้(กองท่องเทีย่วฯ)

ไม่นอ้ยกว่า 18,000 บทียีู จาํนวน 1 เครื่อง 

จาํนวน 1 ตวั (กองท่องเทีย่วฯ)

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั

(กองท่องเทีย่วฯ)



115

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100.00 % 0.00

(กองท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100.00 % 0.00

(กองท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 304,050.00 234,800.00

0.00 0.00 0.00 304,050.00 234,800.00

0.00 0.00 0.00 5,454,350.00 7,913,200.00

จาํนวน 1 เครื่อง (กองท่องเทีย่วฯ)

 (25 หนา้/นาท)ี จาํนวน 6 เครื่อง (กองท่องเทีย่วฯ)

(จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18 นิ้ว) จาํนวน 5 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานสาํนกังาน 

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานสาํนกังาน 

รวมงบลงทนุ

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifuntion แบบฉีดหมกึ (Inkjet)

จาํนวน 2 เครื่อง (กองท่องเทีย่วฯ)

รวมค่าครุภณัฑ ์

จาํนวน 7 เครื่อง (กองท่องเทีย่วฯ)

รวมงานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ค่าจดัซื้อเครื่องทาํนํา้รอ้นนํา้เยน็ จาํนวน 1 เครื่อง 

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 0.00 % 1,500,000.00

(กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -40.00 % 1,200,000.00

(กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 870,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 -100.00 % 0.00

โครงการแข่งขนักฬีาเชื่อมความสมัพนัธภ์ายใน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการแข่งขนักฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิ12 สงิหา

โครงการจดัการแข่งขนักรฑีาผูสู้งอายุชงิชนะเลศิ

แห่งประเทศไทย (กองการท่องเทีย่วฯ)

และระดบัประเทศ (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการแข่งขนัมหกรรมกฬีาไทคพั ระดบัจงัหวดั

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

งานกฬีาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแข่งขนักฬีานกัเรยีน

มหาราชนิีและ 5 ธนัวามหาราช (กองการท่องเทีย่วฯ)

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทย
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 % 800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 600,000.00 50.00 % 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 42.86 % 2,100,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 75.00 % 700,000.00

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

และส่งนกักฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีเขา้ร่วม

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ จงัหวดั

แข่งขนักฬีาในจงัหวดัอืน่ ๆ (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดักจิกรรมปัน่จกัรยานเทดิไทอ้งคร์าชนัย ์

โครงการส่งเสรมิการแข่งขนัและพฒันากฬีา

โครงการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ เพือ่สุขภาพ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการส่งเสริมสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอลเชี่ยวหลานคพั 

87 พรรษา อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

สุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

ครัง้ที ่4 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดักจิกรรมแข่งขนัจกัรยานทางไกล จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการแข่งขนักฬีา อบจ.คพั ภาคใต ้(กองการท่องเทีย่วฯ)

เพือ่ความเป็นเลศิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดัการแข่งขนัว่ายนํา้สวมิมิง่โอเพ่น
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 8,800,000.00 -20.45 % 7,000,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -33.33 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 870,000.00

ประจาํปี 2558 (กองการท่องเทีย่วฯ)

เชื่อมความสมัพนัธ ์คร ัง้ที ่3 (กองการท่องเทีย่วฯ)

สุขภาพ 3 วยั (กองการท่องเทีย่วฯ)

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดัการแข่งขนักฬีา อบจ.สุราษฎรธ์านีคพั 

โครงการจดักจิกรรมกฬีามวลชนสมัพนัธเ์พือ่ส่งเสรมิ

โครงการฝึกทกัษะการเลน่ฟตุบอลเพือ่เดก็และเยาวชน

โครงการจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการเฉลมิพระเกยีรติ

(กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดัการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา

ต่างๆ ทีอ่งคก์รอืน่จดัขึ้นในประเทศ (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการแข่งขนัฟตุซอลเยาวชน อบจ. ลกี 

โครงการแข่งขนักฬีาผูสู้งอายุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

5 ธนัวามหาราชา ประจาํปี 2558 (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัมหกรรมกฬีา

(กองการท่องเทีย่วฯ)

ไทคพัระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ

โครงการจดักจิกรรมปัน่จกัรยานเทดิไทอ้งคร์าชนัย ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดัการแข่งขนัเทนนิส ประจาํปี 2559
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 24,670,000.00 24,170,000.00

0.00 0.00 0.00 24,670,000.00 24,170,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 9,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,050,000.00

รวมงบดําเนินงาน

รวมค่าใชส้อย

โครงการสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนั

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนักฬีา อบจ.คพั

ภาคใต ้คร ัง้ที ่16 ประจาํปี 2559 (กองการท่องเทีย่วฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559 (กองการท่องเทีย่วฯ)

ครุภณัฑส์าํนกังาน

โครงการจดัการแข่งขนัฟตุซอลเยาวชน ประชาชน

กฬีาเยาวชนแห่งชาต ิคร ัง้ที ่32 คดัเลอืกภาค 4

ประจาํปี 2558 (กองการท่องเทีย่วฯ)

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

จดัซื้อโตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1 ชดุ (กองการท่องเทีย่วฯ)

จดัซื้อเรอืยาวสาํหรบัการฝึกซอ้มและแข่งขนักฬีาทางนํา้

ดงันี้ (กองการท่องเทีย่วฯ)

จดัซื้อเครื่องรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื

5 วตัต ์จาํนวน 5 เครื่อง (กองการท่องเทีย่วฯ)

ครุภณัฑก์ฬีา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 1,119,900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 9,866,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 9,006,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 32,365,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 59,561,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,783,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 112,581,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 113,700,900.00

สวนสาธารณะเกาะลาํพู (กองการท่องเทีย่วฯ)

(กองการท่องเทีย่วฯ)

ค่าปรงัปรุงสนามกฬีาพรุหนา้เมอืง อาํเภอเกาะสมยุ

(กองการท่องเทีย่วฯ)

ค่าปรงัปรุงศูนยก์ฬีากลาง อาํเภอพระแสง

(กองการท่องเทีย่วฯ)

 2.เรอืยาว ขนาด 32 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ

 1.เรอืยาว ขนาด 22-24 ใบพาย จาํนวน 2 ลาํ

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมค่าครุภณัฑ ์

รวมงบลงทนุ

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าปรงัปรุงซ่อมแซมลานกฬีาชมุชนการเคหะแห่งชาติ

(กองการท่องเทีย่วฯ)

ค่าปรงัปรุงสนามกฬีาโรงเรยีนท่าอแุทพทิยา

 3.เรอืยาว ขนาด 55 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 11,260,000.00 -48.31 % 5,820,000.00

0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 7.14 % 7,000,000.00

0.00 0.00 0.00 18,260,000.00 12,820,000.00

0.00 0.00 0.00 18,260,000.00 12,820,000.00

0.00 0.00 0.00 42,930,000.00 150,690,900.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

(กองการศึกษาฯ)

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

ค่าใชส้อย

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอดุหนุน

รวมงบเงนิอดุหนุน

รวมงานกฬีาและนันทนาการ

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

งบดําเนินงาน

โครงการวาทศิลป์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาพทุธ "กจิกรรม

โครงการแห่ผา้ขึ้นพระธาตอุาํเภอดอนสกั จงัหวดั

งานวนัลอ้อายุท่านพทุธทาส" (กองการศึกษาฯ)

สุราษฎรธ์านี (กองการศึกษาฯ)

โครงการอบรมพธิกีรทางศาสนาในงานพธิกีาร
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00
-100.00

% 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

โครงการจดังานลอยกระทงแข่งเรอืยาวและเทศกาล

โครงการลานวฒันธรรมกนิขา้วห่อ เรยีนรูช้มุชนกบัคน

ทอ้งถิน่ อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานประเพณีทอดผา้ป่าถนนวฒันธรรม

โครงการจดังานประเพณีเมอืงคนดี

โครงการจดัทาํสือ่เผยแพร่ธรรมะคาํสอนท่านพทุธทาสภกิขุ

โครงการจดังานสมัมนาจรยิธรรมประจาํปี 

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานประเพณีพทุธบูชาพญานาค         

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิงานประเพณีสรงนํา้พ่อท่านนุย้และรดนํา้ดาํหวัผูสู้งอายุ ประจาํปี 2558

โครงการอบรมสมัมนาเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพพระสงัฆาธกิาร

โครงการส่งเสรมิงานประเพณีทอ้งถิน่

โครงการเยาวชนรกัษศ์ิลปะ-วฒันธรรมและสบืสาน

โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชน 

 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (กองการศึกษาฯ)

ของดเีมอืงดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีชกัพระบก

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการศึกษาฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,650,000.00 10.81 % 1,850,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 20.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -13.33 % 1,300,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 16.67 % 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,300,000.00 -100.00 % 0.00

และประเพณีชกัพระบก

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,500,000.00

โครงการจดังานเมาลดิกลาง (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมสบืสานงานประเพณีไทย

โครงการฝึกอบรมพระภกิษุใหเ้ป็นพระนกัเทศก์

โครงการจดังานแห่ผา้ห่มพระธาตุศรีสุราษฎร ์(กองการศึกษาฯ)

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น (กองการศึกษาฯ)

โครงการประเพณีขวญัขา้ว

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีจบปีจบเดอืน

โครงการส่งสเรมิประเพณีชกัพระทอดผา้ป่าและแข่ง

เรอืยาว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสรมิงานประเพณีทาํบญุถวายหมบัพ่อท่านเจา้ฟ้า

โครงการวฒันธรรมประเพณีชกัพระ-ทอดผา้ป่า 

โครงการจดังานส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีวนัสงกรานต์

ทรงดาํ ประจาํปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการศึกษาฯ)

โครงการสบืสานวฒันธรรมประเพณีตรุษจนี

โครงการจดังานเพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษว์ฒันธรรม

ประเพณีลอยกระทง (กองการศึกษาฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 100,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

2016" (กองการศึกษาฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 150,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 14,750,000.00 15,000,000.00

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธกรรม

รวมค่าใชส้อย

ค่าสาธารณูปโภค

(กองการศึกษาฯ)

ถิน่ชยธรรม อาํเภอท่าชนะ (กองการศึกษาฯ)

โครงการจดังานสบืสานวฒันธรรม ประเพณีลุม่นํา้

คลองแสง อาํเภอบา้นตาขนุ (กองการศึกษาฯ)

โครงการส่งเสรมิประเพณีขึ้นถ ํา้ไหวพ้ระม่านผาหนิ

โครงการสบืสานวฒันธรรมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เมอืง

โครงการส่งเสรมิความสามารถของเยาวชนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี "Suratthani Youngster Got Talent 

โครงการจดัแสดงดนตรใีนสวน (กองการศึกษาฯ)

ท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์(กองการศึกษาฯ)

อสิลาม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการศึกษาฯ)

โครงการสบืสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ปกัษใ์ตบ้า้นเรา

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมไทย - จนี (กองการศึกษาฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 14,750,000.00 15,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 5.56 % 1,900,000.00

0.00 0.00 0.00 400,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,181,100.00 -28.30 % 1,700,000.00

0.00 0.00 0.00 4,381,100.00 3,600,000.00

0.00 0.00 0.00 4,381,100.00 3,600,000.00

0.00 0.00 0.00 19,131,100.00 19,100,000.00

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

รวมค่าสาธารณูปโภค

รวมงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่

รวมเงนิอดุหนุน

รวมงบเงนิอดุหนุน

รวมงบดําเนินงาน

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

เงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

งบเงนิอดุหนุน

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ

รวมงบลงทนุ

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์(กองการศึกษาฯ)

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าปรบัปรุงพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

งบลงทนุ

ค่าไฟฟ้า
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 900,000.00 10.00 % 1,000,000.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

เขาเสยีบหมอก จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วอาํเภอ

เทีย่วกุย้หลนิ ถิน่ดอกบวัผดุบาน อลงัการ

เกาะพะงนั อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดังานเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า 

โครงการจดังานเปิดฤดูกาลท่องเทีย่วเขาสก 

โครงการจดังานเทศกาลจนัทรก์ะพอ้บาน 

โครงการจดังานวนัไข่เค็มไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดังานฟู้ ดแฟร ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 800,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -50.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -46.67 % 800,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

ตามรอยเสดจ็ประพาส พระพทุธเจา้หลวง รชักาลที ่5

อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดังาน SOUTHERN BIKEWEEK 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดังานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรบัปีใหม่เพือ่ส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดักจิกรรมสุราษฎรไ์บคว์คี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานฟื้นประวตัศิาสตรต์าํนานนํา้ตกธารเสดจ็

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วเกาะสมยุ 

โครงการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่ว

โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร

นาํเทีย่ว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมส่งเสรมิ 

การท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดัการแข่งขนัวอลเลยบ์อลชายหาด 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -25.00 % 1,500,000.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -40.00 % 1,200,000.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -20.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 250,000.00 37.50 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -60.00 % 800,000.00

(กองการท่องเทีย่วฯ)

0.00 0.00 0.00          500,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเลกนิหอยนางรม

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วอาํเภอกาญจนดษิฐ ์

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่วเพือ่รองรบัการเขา้สู่

โครงการจดักจิกรรมสปัดาหก์ารท่องเทีย่วดว้ย

โครงการจดังานเทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร (กองการท่องเทีย่วฯ)

ประชาคมอาเซยีน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดังานเทศกาลเทีย่วเมอืงไทย (กองท่องเทีย่วฯ)

รถจกัรยานยนต ์สมยุไบคว์คี (กองการท่องเทีย่วฯ)

 (กองการท่องเทีย่วฯ)

แหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษป์ระวตัศิาสตรค์่าย 514

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี การจดังานวฒันธรรมทางการ

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่ว

ท่องเทีย่ว Cultural Tourism (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดังานท่องเทีย่วเมอืงคนดสีู่วถิลีุม่นํา้ตาปี 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศูนยเ์รยีนรูแ้ละ

และของด ีอาํเภอกาญจนดษิฐ ์(กองการท่องเทีย่วฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 15,750,000.00 12,250,000.00

0.00 0.00 0.00 15,750,000.00 12,250,000.00

เพือ่รองรบัประชาคมอาเซยีน (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเลไทยเมอืงดอนสกั 

โครงการปัน่จกัรยานเพือ่การท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

"ปัน่ตามรอยประวตัศิาสตรเ์มอืงคนด"ี (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการส่งเสรมิแหลง่ท่องเทีย่วอาํเภอครีรีฐันิคม

โครงการจดักจิกรรม 101 ปี 100 ใจ 100 บาง@

สุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

รวมค่าใชส้อย

รวมงบดําเนินงาน

โครงการจดังานเปิดฤดูท่องเทีย่วพระจนัทรห์ลากสทีี่

พะงนั (กองการท่องเทีย่วฯ)

(กองท่องเทีย่วฯ)

(กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชมดอกบวัผดุบาน 

อาํเภอพนม (กองการท่องเทีย่วฯ)

โครงการจดังานเทศกาลทานหอยขาว อาํเภอท่าชนะ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10,588,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 10,588,000.00

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 2,950,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

งบลงทนุ

ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งป้ายบอกทางลงท่านํา้องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จาํนวน 2 ป้าย หมู่ที ่1,5 

ค่าครุภณัฑ ์

ค่าครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าปรบัปรุงภูมทิศันส์ระนํา้เถีย๊ะ หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งกง 

ธรรมชาตปิ่าชายเลนและทรพัยากรชายฝัง่ บา้นปากนํา้กะแดะ

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงภูมทิศันบ์่อนํา้รอ้นกรูด หมู่ที ่5 ตาํบลกรูด

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษศ์ูนยศ์ึกษา

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปการ

รวมค่าครุภณัฑ ์

หมู่ที7่ ตาํบลกะแดะ อาํเภอกาญจนดษิฐ์

จดัซื้อ CCTV (กองการท่องเทีย่วฯ)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 1,958,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

บรเิวณท่าเทยีบเรอืบา้นทอ้งกรูด หมู่ที ่5 

ตาํบลตลิง่งาม อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายประชารกัษ ์–

อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งลานจอดรถ พรอ้มปรบัปรุงภูมทิศัน์

หาดเทยีน – นํา้ตกธารประภาส  หมู่ที ่4,5,6 

ตาํบลบา้นใต ้ อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าบกุเบกิถนนสายสระมโนราห ์เชือ่มต่อถนนสาย

หาดริ้น ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสระมโนราห ์-

วงักล ัง่ หมู่ที ่6 ตาํบลมะเร็ตอาํเภอเกาะสมยุ 

หาดยวน - หาดเทยีน หมู่ที ่4,6 ตาํบลบา้นใต ้

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษแ์ละศึกษา

ธรรมชาตปิ่าชายเลนโรงเรยีนบา้นปากกะแดะ หมู่ที ่6

 ตาํบลพลายวาส อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนสายสระมโนราห-์หาดยวน – 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,700,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 7,220,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,380,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายนํา้ตกธารประพาส

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าขดุลอกร่องเรอืละไม  หมู่ที ่4 ตาํบลมะเร็ต 

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าขดุลอกร่องเรอืเภาลาย พรอ้มก่อสรา้งสะพานคนเดนิขา้ม

ค่าบกุเบกิยกระดบัขยายคนัทางสายเขาขวาง - 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวดัสมยัคงคา - 

ศาลาคอย - วดัอมัพวนั หมู่ที ่4,5 ตาํบลเกาะพะงนั

 หมู่ที ่1 ตาํบลแม่นํา้ อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 - หาดยวน หมู่ที ่5,6 ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั

แหลมสอ - ตลิง่งาม หมู่ที ่1 ตาํบลหนา้เมอืง 

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายนํา้ตกธารประพาส

หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั

ค่าขดุลอกร่องเรอื หมู่ที ่5 ตาํบลบ่อผดุ

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 4,528,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,352,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 135,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,939,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,287,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,270,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็

หมู่ที ่5 ตาํบลอ่างทอง อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหนา้พระลาน

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายชูอทุศิ หมู่ที ่5

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 - หนิพดั หมู่ที ่13 ตาํลท่าขนอน อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งท่อเหลีย่มคอนกรตีเสรมิเหลก้ปากซอยโรงเรยีน

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย

ประชารกัษ ์หมู่ที ่1 ตาํบลแม่นํา้ เชื่อมหมู่ที ่1 ตาํบลมะเร็ต

ตาํบลมะเร็ต เชื่อมต่อ ตาํบลหนา้เมอืง อาํเภอเกาะสมยุ

ตรงขา้มปัม๊เอสโซ่ หมู่ที ่4 ตาํบลแม่นํา้ อาํเภอเกาะสมยุ

วดัสว่างอารมณ ์หมู่ที ่6 ตาํบลบ่อผดุ อาํเภอเกาะสมยุ 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็และระบบระบายนํา้

สายสระเกศ - นารา (ต่อเนื่อง) หมู่ที ่1 ตาํบลตลิง่งาม 

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหนองไทรยวนสาว
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 946,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,519,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,879,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,775,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,745,000.00

ค่าพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตี

หมู่ที ่5 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ตาํบลถา้สงิขร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

ทรพัย ์อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

ท่องเทีย่วในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองการท่องเทีย่วฯ)

ค่าซ่อมปรบัปรุงถนนสายทางขึ้นพระบรมธาต ุวดัเขาสุวรรณประดษิฐ์

เสรมิเหลก็ สายผูว้่า - ทอ้งนายปานนอ้ย หมู่ที ่5

ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตี

ค่าปรบัปรุงภูมทิศันร์มิคลองฉวางฝัง่ชลประทานใต ้

เสรมิเหลก็ สายซอยสบาย - สบาย หมู่ที ่1 บา้นหาด

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ทรายร ีตาํบลเกาะเต่า อาํเภอเกาะพะงนั ราษฎรธ์านี

ค่าพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วบ่อนํา้พรุอ้น ตาํบลเพิม่พูน

ค่าทาํป้ายบอกทางและป้ายประชาสมัพนัธแ์หลง่

ค่าพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาตคิลองนํา้ใส

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เทศบาลเมอืงนาสารตาํบลนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,015,000.00

0.00 0.00 4,928,000.00 58,276,000.00 23,414,000.00

0.00 0.00 4,928,000.00 58,276,000.00 34,002,000.00

0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00

0.00 0.00 4,928,000.00 81,026,000.00 46,252,000.00

68,753,885.40 53,153,858.73 104,852,447.44 148,541,450.00 223,956,100.00

ค่าพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตี

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   (กองช่าง)

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

เสรมิเหลก็สายสะพานนาค หมู่ที ่5 ตาํบลคลองศก 

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

รวมงบลงทนุ

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

รวมเงนิอดุหนุน

รวมงานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว

รวมงบเงนิอดุหนุน

ค่าพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ สายนํา้ตกเพชรพนมวฒัน ์หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน 

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 220,000.00 60.71 % 560,000.00

0.00 0.00 0.00 220,000.00 560,000.00

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 25.00 % 20,000,000.00

0.00 0.00 0.00 18,000,000.00 23,000,000.00

0.00 0.00 0.00 18,220,000.00 23,560,000.00

0.00 0.00 0.00 16,500.00 -100.00 % 0.00

จดัทาํแผนทีถ่นนโครงขา่ยคมนาคมและ

โครงสรา้งพื้นฐาน แหลง่นํา้และดา้นสิง่แวดลอ้ม

ดา้นผงัเมอืง จาํนวน 1 ตวั (กองช่าง)

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

ค่าจดัซื้อกลอ้งดจิติอล GPS สาํหรบังานสาํรวจ

ตามผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชส้อย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและส่งเสรมิการปฏบิตัิ

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

งบดําเนินงาน

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

รวมค่าใชส้อย

ค่าวสัดุ

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

รวมค่าวสัดุ

รวมงบดําเนินงาน

งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100.00 % 0.00

จาํนวน 2 อนั (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 39,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 37,500.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 330,000.00 -100.00 % 0.00

จาํนวน 2 ตวั (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 486,000.00 0.00

0.00 0.00 1,471,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,633,000.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าจดัซื้อเครื่องกาํหนดค่าพกิดัพื้นที ่(GPS) 

ค่าจดัซื้อลอ้วดัระยะสาํหรบัใชว้ดัระยะทางและ

ค่าจดัซื้อเทปวดัระยะสาํหรบัใชว้ดัระยะทางและ

สิง่ก่อสรา้งต่างๆ จาํนวน 15 อนั (กองช่าง)

สิง่ก่อสรา้งต่างๆ จาํนวน 3 อนั (กองช่าง)

ค่าจดัซื้อไมส้ตา๊ฟสาํหรบักลอ้งระดบัแบบอเิลคทรอนิคส ์

รวมค่าครุภณัฑ ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายปากบาง 

ค่าจดัซื้อกลอ้งระดบัแบบอเิลคทรอนิคส ์จาํนวน 1 ชดุ (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งสิง่สาธารณูปโภค

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ครุภณัฑส์าํรวจ

หมู่ที ่5,8 ตาํบลสองแพรก เชื่อม หมู่ที ่2 ตาํบลชยับรุ ี

อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยาง  สาย กม.24 - บา้นหว้ยมดุ 

(ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.) ตาํบลบางมะเดือ่ เชื่อม

ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 7,492,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 2,990,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 2,960,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 2,485,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เชื่อม หมู่ที ่12,10 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ี

อบจ.สฎ.) ตาํบลพนุพนิ  เชื่อมตาํบลหวัเตย 

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บางออ้ – ไทรงาม ตาํบลท่าขา้ม เชือ่มถนนเอเชยี

สาย 41 ตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ดหีม ีตาํบลหวัเตย เชื่อม หมู่ที ่3 ตาํบลหนองไทร 

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสหกรณ ์–

โพธิ์พนา (ตอนที ่2) หมู่ที ่4 ตาํบลตะกกุเหนือ 

คอนกรตีสายญีปุ่่ นตรอกโหนง  (ถนนโครงข่าย 

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

โรงเรยีนบา้นราษฎร ์– ประสานจติ ตาํบลบางงอน 

อาํเภอพนุพนิ เชื่อม ตาํบลตะกกุใต ้ อาํเภอวภิาวด ี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 2,630,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 993,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 2,973,500.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 3,940,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็บางตาเนียบ 

หมู่ที ่6 ตาํบลบางชนะ เชื่อม ตาํบลคลองฉนาก 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งท่าเทยีบเรอืขนาดเลก็ บรเิวณรมิฝัง่

แม่นํา้ตาปี ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

เชื่อม ตาํบลสนิปนุ  อาํเภอพระแสง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ควนรชัดา หมู่ที ่10 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ี

เชื่อม หมู่ที ่9 ตาํบลคลองไทร  อาํเภอท่าฉาง

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองตาล 

หมู่ที ่3,7,12 ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นควนสูง 

บา้นสหกรณ ์– หนา้ซงึ (ตอนที ่6) หมู่ที ่4,17,10  

ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีเชื่อม หมู่ที ่4 

ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายวภิาวด ี– 

ถนนภราดร หมู่ที ่2 เทศบาลตาํบลบา้นสอ้ง เชื่อม 

เทศบาลตาํบลเวยีงสระ  อาํเภอเวยีงสระ 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,340,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 990,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 992,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 990,000.00 0.00 0.00 % 0.00

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม หมู่ที ่1 ตาํบลบางโพธิ์ 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่1 

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมถนนทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนสาย

สีแ่ยกทุ่งใหญ่ – บา้นทบัทอ้น หมู่ที ่7 ตาํบลมะขามเตี้ย

อาํเภอเมอืง เชื่อม ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

ค่าบกุเบกิถนนลูกรงั สายจนัทรโ์กมฑุหมู่ที ่2 

บา้นบางชนะบน ตาํบลบางชนะ เชื่อม ตาํบล

บางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทุ่งคา 

ตาํบลชา้งขวา เชื่อม ตาํบลชา้งซา้ย  อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงัทอ้น – 

ถํา้เหนียวกวน หมู่ที ่2,8 ตาํบลกะแดะ เชื่อม 

หมู่ที ่1 ตาํบลชา้งขวา อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายอสีานคนใต ้

หมู่ที ่1 ตาํบลกะแดะ เชื่อม หมู่ที ่4 ตาํบลตะเคยีนทอง 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 2,090,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,993,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 995,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,997,500.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 2,987,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทางเขา้

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง หมู่ที ่1 

สีแ่ยกดอนหลวง – โรงเรยีนท่าอแุท หมู่ที ่1 

ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางปรงิ 

หมู่ที ่3 ตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อม 

หมู่ที ่7 ตาํบลขนุทะเล อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเจรญิสนัตธิรรม

หมู่ที ่10 ตาํบลกรูด เชื่อม ตาํบลท่าอแุท

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าขยายไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงัไทร 

ตาํบลป่าร่อน เชื่อม ตาํบลคลองสระ อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

ค่าขดุลอกคลองกระแดะแจะ ตาํบลตะเคยีนทอง 

เชือ่ม ตาํบลท่าทองใหม่ อาํเภอกาญจนดษิฐ์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 1,990,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 6,555,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 845,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 3,455,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 993,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 4,039,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลไทรโสภา อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นบางด ี

(ตอนที ่2) หมู่ที ่11 - หมู่ที ่7 ตาํบลพ่วงพรหมคร 

อาํเภอเคยีนซา เชื่อม ตาํบลสาคู อาํเภอพระแสง 

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

เขาหวัโหลก หมู่ที ่19 ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา 

เชื่อม ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นทบัใหม่ 

หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา เชื่อม 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย 

40303 บา้นท่าขนอน– บา้นเขาพงั ตาํบลท่าขนอน 

อาํเภอครีรีฐันิคม เชื่อม ตาํบลพรุไทย 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคลองฮาย 

หมู่ที ่9 ตาํบลชา้งซา้ย เชื่อม ตาํบลป่าร่อน 

อาํเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย 

40302  บา้นยาง– ตะกกุเหนือ  ตาํบลบา้นยาง 

อาํเภอครีรีฐันิคม เชื่อม ตาํบลตะกกุเหนือ 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,603,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,469,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 8,290,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

0.00 0.00 2,017,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,998,400.00 0.00 0.00 % 0.00

อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย 4037 

บา้นสองแพรก – บา้นสระแกว้ หมู่ที ่2 ตาํบลไทรทอง 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่1 – 

หมู่ที ่4 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ีเชื่อม หมู่ที ่13 

ตาํบลไทรขงึ   อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่3,4,7 

บา้นลุม่มะนาว – บา้นท่าไมแ้ดง หมู่ที ่5 ตาํบลโมถ่าย 

เชื่อม หมูท่ี่ 3 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เชื่อม ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุ ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตี เสรมิเหลก็สายหมู่ที ่6 

(หนา้โรงเรยีนปลายคลอง) ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม 

หมู่ที ่5 ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุ ี  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลทุ่ง เชื่อม เทศบาลตาํบลตลาดไชยา อาํเภอไชยา 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสระนํา้ประมง

(ตอน 2) หมู่ที ่5 ตาํบลเวยีง เชื่อมหมู่ที ่5 ตาํบลป่าเว



144

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 2,445,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,839,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 3,272,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,610,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 5,990,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,999,000.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นศรไีชยคราม 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหนองผกับุง้ 

หมู่ที ่7 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา เชื่อม ตาํบล

ปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหนิป้อง

บา้นท่าหกับน หมู่ที ่3 ตาํบลป่าเว เชื่อม หมู่ที ่6 

ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นนาปรอื หมู่ที ่3 ตาํบลท่าฉาง เชื่อม หมู่ที ่7

ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

แยกถนนเอเชยี 41 บา้นหว้ยสะทอ้น หมู่ที ่6 

ตาํบลเสวยีด เชื่อม  หมู่ที ่4  ตาํบลเขาถ่าน 

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางปอ –

บา้นท่าม่วง หมู่ที ่5 ตาํบลท่าชนะ เชื่อมหมู่ที ่6 

ตาํบลวงั อาํเภอท่าชนะ จงัหวดั  สุราษฎรธ์านี

หมู่ที ่1 ตาํบลไชยคราม เชื่อมต่อบา้นครีวีงศ ์

ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 4,000,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 497,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 499,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 1,105,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,373,000.00 0.00 0.00 % 0.00

ตาํบลพะแสง เชื่อม หมู่ที ่2 ตาํบลเขาพงั  

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตาํบลพะแสง หมู่ที ่6 ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ 

เชื่อม ตาํบลพงักาญจน ์ อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บา้นทุ่งพลบั หมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่4 

ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งประปาขนาด  20 ลูกบาศกเ์มตร  

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งประปาขนาด 20 ลูกบาศกเ์มตร 

บา้นพรุป้าป่าน หมู่ที ่12 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 

ค่าก่อสรา้งถนนหนิคลกุ สายหมู่ที ่4, 8 

บา้นทบัสมงิคลา หมู่ที ่11 ตาํบลคลองพา 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นทบัทอ้น-

บา้นคลองจา หมู่ที ่19 ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่9 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 1,213,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 4,360,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,578,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 989,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 1,850,000.00 0.00 0.00 % 0.00

บา้นสวยศร ี– ควนพระ ตาํบลบา้นนา เชื่อม

ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย

ถนนเอเชยี 41 – บา้นหว้ยหา้ง ตาํบลบา้นนา 

อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อมตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร  

ค่าปรบัปรงุถนนลาดยางสายหนองบ่อ 

ตาํบลควนสุบรรณ เชื่อมต่อ ตาํบลลาํพูน 

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สายกลางบางครก (ตอนที ่3) หมู่ที ่6 ตาํบลพะแสง 

อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อม  หมู่ที ่1 ตาํบลพงักาญจน ์

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

คอนกรตี สายเขามหาลาภ (ตอนที ่1) หมู่ที ่4

 ตาํบลเขาพงั เชื่อม หมู่ที ่3 ตาํบลพรุไทย 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขือ่นเก่า 

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 1,390,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,497,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 997,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 997,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 998,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 998,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

มอเก็ต หมู่ที ่5 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร

เชื่อมเขตตาํบลเวยีงสระ  อาํเภอเวยีงสระ 

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมตาํบลบา้นสอ้ง 

อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

แยกนํา้พ ุหมู่ที ่2 ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมหมู่ที ่5 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่7 

สระบวั ตาํบลลาํพูน เชื่อมตาํบลทุ่งเตา 

บา้นหนองทวิ – บา้นอนิทนินงาม หมู่ที ่2

ตาํบลคลองปราบ เชื่อมหมู่ที ่3ตาํบลพรุพ ี

ควนมดื หมู่ที ่4 ตาํบลพรุพ ีเชื่อมหมู่ที ่3 

ตาํบลคลองปราบ อาํเภอบา้นนาสาร  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บา้นหว้ยตอคลองสูญ (หนา้วดัสุคนธาวาส) 

ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 5,780,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 3,183,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,910,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดันครศรธีรรมราช

0.00 0.00 1,476,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,524,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,415,000.00 0.00 0.00 % 0.00

ตาํบลสนิเจรญิ อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

หมู่ที ่1 ตาํบลพงักาญจน ์ อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม ตาํบลพะแสง 

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย

สีแ่ยกเมรยั หมู่ที ่5 ตาํบลสนิปนุ เชื่อม 

หมู่ที ่4 ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง เชื่อม

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขาควนผู ้

ตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ทางหลวงชนบทบางใหญ่ – บางเหรยีง  

หมู่ที ่4,5,6,7,8,10 ตาํบลสนิเจรญิ อาํเภอพระแสง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม อาํเภอทุ่งใหญ่ 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสามแยกไผ่ปูน 

หมู่ที ่1 ตาํบลสนิปนุ  อาํเภอพระแสง เชื่อม

ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบางจง – 

ควนยอ หมู่ที ่8 ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง

 เชื่อมตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุ ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 1,498,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,934,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 598,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 997,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 4,731,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง เชื่อม 

ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางสายบา้นท่านาง 

ตาํบลท่าสะทอ้น เชื่อมตาํบลเขาหวัควาย 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่3,7,8 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นหว้ยแหง้ 

หมู่ที ่11 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง เชื่อม 

ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่9 

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมหมู่ที ่13 

แยกไวโชว ์หมู่ที ่5 ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ 

เชื่อม ตาํบลวดัประดู่  อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย 

กม.28 ตาํบลบางเดอืน เชื่อมตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ

เชื่อม ตาํบลถํา้สงิขร  อาํเภอครีรีฐันิคม 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 4,406,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีแบบ 4 ช่องทาง 

ถนนสายทางหลวง 4212 หมู่ที ่2,7 ตาํบลเคยีนซา 

เชื่อม หมู่ที ่1 เทศบาลตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตะปาน 12 ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื่อม 

ตาํบลบา้นทาํเนียบ  อาํเภอครีรีฐันิคม  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นควน 

หมู่ที ่3 ตาํบลท่าขนอน เชื่อม บา้นคลองตยุ หมู่ที ่8 

ตาํบลนํา้หกั อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นบางปาน

หมู่ที ่1 ตาํบลไทรทอง เชื่อม ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่4 

ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม หมู่ที ่12 อาํเภอชยับรุ ี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 2,006,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พรอ้มลานจอดรถ 

หมู่ที ่5 ตาํบลพมุเรยีง เชื่อม หมู่ที ่5 ตาํบลตะกรบ 

ค่าก่อสรา้งประปา หมู่ที ่7 ตาํบลพระแสง เชื่อม 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทุ่งฆอ้- 

ตาํบลตลาดไชยา หมู่ที ่1 ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลอง-บางนาง

หนองเรยีนบา้นนาเดมิ ต.บา้นนา อ.บา้นนาเดมิ จ.สฎ 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้น

บา้นหนา้ชา หมู่ที ่4 ตาํบลสมอทอง เชื่อม หมู่ที ่11,12 

(หนองนายเป้า)หมู่ที ่9 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั 

ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลท่าเคย เชื่อม หมู่ที ่2 ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย กม.8 หมู่ที ่4,10

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นป่าเว - 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 5,390,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 4,380,000.00 0.00 0.00 % 0.00

อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ-

คอนกรตีคลองหวัชา้ง ม.4 ต.ชะอุ่น อ.พนม จ.สฎ.เชื่อม

จ.สุราษฎรธ์านี

คลอง-ไทกง๋ ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ เชื่อมเขต

บา้นหว้ยชนั ม.7 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บา้นนาสาร เชื่อม 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายซอย

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทค์อนกรตีสายศิลป์ชยั

 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บา้นนาสาร เชื่อม ต.ทุ่งรงั 

วาสนา ม.5 ต.ทุ่งเตา เชื่อม ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บา้นนาสาร

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเลยีบ

ค่าก่อสรา้งถนนคฝอนกรตีเสรมิเหลก็สายไสทอ้น 

หมู่ที ่2 ตาํบลสาคู อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เทศบาลเมอืง-ท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายนายประไพ

หมู่ที ่8 ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมหมู่ที ่13 

ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวดจีงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายตะปาน 12

ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลบา้นทาํเนียบ 

อ.กาญจนดษิฐ ์จ.สฎ.

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 4,881,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 1,767,000.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 2,620,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

หมู่ที ่4 ตาํบลกรูด อาํเภอพนุพนิ เชื่อม ตาํบลถํา้สงิขร

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบนควน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที ่10 ตาํบลทุ่งหลวง เชื่อม บา้นไสขนุรงค ์หมู่ที ่11

ตาํบลคลองถนน อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนทีไ่ดร้บัการถ่ายโอนสายท่าเพชร-บา้นนิคม

ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืง เชื่อม ตาํบลทุ่งกง

หมู่ที ่12,10 ตาํบลตะกกุใต ้ อาํเภอวภิาวด ี

ค่าปรบัปรุงสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองปาว

หมู่ที ่2,1 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นปากลดั

สายสีแ่ยกพรุแค ตาํบลกรูด เชื่อม ตาํบลบางมะเดือ่ 

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสหกรณ-์โพธิ์พนา

(ตอนที ่3)หมู่ที ่4 ตาํบลตะกกุเหนือ เชื่อม 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าซ่อมสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายบา้นคลองสุข หมู่ที ่4 ตาํบลบางชนะ เชื่อม 

ตาํบลคลองฉนาก อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นบางชนะบน

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นทบัทอ้น -

บา้นคลองจา หมู่ที ่19 ตาํบลประสงค ์เชื่อม หมู่ที ่19

ตาํบลประสงค ์อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายแยก

4177 บา้นท่าเกต-ุบา้นพอด ตาํบลท่าทอง 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์ตาํบลชลคราม อาํเภอดอนสกั

หมู่ที ่1 ตาํบลชา้งขวา อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคลองฮาย

หมู่ที ่9 ตาํบลชา้งซา้ย เชื่อมตาํบลป่าร่อน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที ่1 ตาํบลบางชนะ เชื่อม ตาํบลคลองฉนาก 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงัทอ้น-

ถํา้เหนียวกวน (ตอนที ่2) หมู่ที ่2,8 ตาํบลกะแดะ เชื่อม
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าซ่อมสรา้งผวิตราจรถนนสายบา้นทบัใหม่ 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสวนปราง-

นํา้ตกภูรนิทร ์หมู่ที ่3,5 ตาํบลคลองสระ 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งบนัไดขึ้นถ ํา้เขานางเภา ตาํบลกรูด

สายบา้นเชงิสมอ-บา้นเสวยีด หมู่ที ่1,5 ตาํบลเวยีง

อาํเภอไชยา เชื่อม หมู่ที ่3,6 ตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง

ตาํบลบา้นเสดจ็ เชื่อม ตาํบลพ่วงพรหมคร 

อาํเภอชยับรุ ี(ตอนที ่2) จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าซ่อมปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็พนัธศ์ร ีหมู่ที ่1

ตาํบลชยับรุ ีเชื่อม หมู่ที ่8 ตาํบลไทรทอง

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย 40302

บา้นยาง - ตะกกุเหนือ ตาํบลบา้นยาง อาํเภอครีรีฐันิคม

เชื่อม ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00ค่าก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัตลิง่บรเิวณสวนสาธารณะ 90 ปี

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นถํา้ผึ้ง หมู่ที ่2 ตาํบลคลองชะอุ่น เชื่อมหมู่ที ่5

ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นแสนสุข-

บา้นบางหางเสอื หมู่ที ่4 ตาํบลท่าชนะ เชื่อม หมู่ที ่5 

ตาํบลท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ควนพระ-นาโหด ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

สวยศร-ีควนพระ ตาํบลบา้นนา เชื่อมตาํบลทรพัยท์ว ี

อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายหลงัสถานีรถไฟ - อบต.ท่าชนะ หมู่ที ่4 ตาํบลท่าชนะ

(เขตเทศบาล) เชื่อม หมู่ที ่10 ตาํบลท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเทศบาล-
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

 ม.15,24 ต.ประสงค ์อ.ท่าชนะ เชื่อม ม.7 

ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บา้นบางออ้ - บา้นบางท่าขา้ม ตาํบลเขาหวัควาย เชื่อม 

บา้นหนา้ชา หมู่ที ่4 ตาํบลสมอทอง เชื่อม หมู่ที ่11,12

ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทีท่าํการป่าไม ้

บา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นทุ่งฆอ้ -

ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นไร่ใต ้

หมู่ที ่5 ตาํบลเวยีงสระ เชื่อมบา้นหว้ยพอ้ หมู่ที ่7 

ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าซ่อมสรา้งผวิจราจรสายบา้นลาํแพนใหญ่เทศบาล

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นท่าใหม่

ช่องมงักร หมู่ที ่5,8 ตาํบลสมอทอง เชื่อม หมู่ที ่5 

 อ.ชยับรุ ีจ.สฎ.

 คลองพงั (ตอนที2่) ต.คลองนอ้ย  เชื่อม ต.ชยับรุ ี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นปลายศอก

ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สฎ.

ตาํบเมอืงเวยีง ตาํบลเวยีงสระ เชื่อม เทศบาลตาํบล
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

หวัสะพาน ต.ตะกกุเหนือ อ.วภิาวด ีเชื่อมต่อ ต.ปากลยุ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคลองเพร็ง

 ม.7 ต.ไทรทอง เชื่อม ม.9 ต.ชยับรุ ีอ.ชยับรุ ีจ.สฎ.

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหว้ยแหง้-ตน้

ศรไีชยคราม ม.1 ต.ไชยคราม บา้นครีวีงศ ์หมู่ที ่2

ต.ปากแพรก อ.ดอนสกั จ.สฎ.

ค่าก่อสรา้งถนนถ่ายโอนฯ สายท่าเคย-คลองววั (อ่าง

เก็บนํา้ท่าแชะ)ม.10 ต.ท่าเคย อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

ค่าช่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้น

 อ.พนม จ.สฎ.

ยวน ม.11 ต.บางสวรรค ์เชื่อม ต.ตน้ยวน

ค่าช่อมปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บา้นนํา้ฉา-บา้นเขาแค ตาํบลดอนสกั จ.สุราษฎรธ์านี

ค่าสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นหมอนไม ้ม.3

ต.ท่าขนอน เชื่อม ต.นํา้หกั อ.ครีรีฐันิคม จ.สฎ.

อ.ท่าฉาง จ.สฎ.

ค่าช่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้น
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

อาํเภอเมือง

0.00 0.00 0.00 4,450,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,350,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,056,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 957,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 11,910,000.00 -100.00 % 0.00ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นปลายคลอง

(ตอน 2) หมู่ที ่6 หมู่ที ่9 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม

โรงเรยีนบา้นปลายคลอง หมู่ที ่2 ตาํบลบางใบไม ้

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

หมู่ที ่3 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมหมู่ที ่5 ตาํบลบางโพธิ์ 

สายตร ีซอย 8 - ถนนเซาทเ์ทริน์ ตาํบลขนุทะเล เชื่อม

ตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายท่ากูบ -

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นคลองนอ้ย

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

วดัประดู่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สายตร ีซอย 1 - 2 หมู่ที ่9 ตาํบลขนุทะเล เชื่อม

ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สาย 420

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ดอนเกลี้ยง (ตอน 2) ตาํบลขนุทะเล เชื่อมตาํบล

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

หมู่ที ่2 บา้นตากแดด ตาํบลคลองฉนาก เชื่อมเทศบาล

เมอืงสุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,427,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 13,346,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,356,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,450,000.00

 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายเชื่อมทาง

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายวงแหวนเลยีบ

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองบางใหญ่

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็บางทอ้งทราย 2

หมู่ที ่2 ตาํบลคลองนอ้ย - หมู่ที ่4 ตาํบลบางโพธิ์ 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

หลวงแผ่นดนิหมายเลข 4009 - ทช. 3012 ช่วงสีแ่ยก

อบต.ทุ่งกง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

แม่นํา้ตาปี หมู่ที ่4, 6, 7 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมหมู่ที ่2

ทุ่งใหญ่ - สีแ่ยกอนามยั หมู่ที ่7, 8 ตาํบลมะขามเตี้ย 

 หมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร เชื่อมหมู่ที ่9 ตาํบลคลองนอ้ย

เชื่อมต่อเทศบาลตาํบลขนุทะเล อบต.มะขามเตี้ย และ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายดอนขี้เหลก็

หมู่ที ่2 ตาํบลบางใบไม ้เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,905,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,450,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 5,400,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,300,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 8,680,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเกาะแกว้

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตอน 2) หมู่ที ่7 ตาํบลพลายวาส เชื่อมตาํบลกะแดะ 

เชื่อมหมู่ที ่6 ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั

หมู่ที ่4,9 ตาํบลกะแดะ เชื่อมหมู่ที ่2 ตาํบลตะเคยีนทอง

สายหนา้คลอง หมู่ที ่9 ตาํบลท่าอแุท อาํเภอกาญจนดษิฐ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายท่าทองใหม่ -

บ่อโฉลก หมู่ที ่2 ตาํบลท่าทองใหม่ เชื่อมหมู่ที ่4

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ศรคีวนทอง หมู่ที ่5 ตาํบลชา้งขวา เชื่อมหมู่ที ่8

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหวัหมากลา่ง -

ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ตาํบลท่าทองใหม่ อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็คลองกะแดะแจะ

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 (ตาสม)หมู่ที ่6 ตาํบลตะเคยีนทอง เชื่อมหมู่ที ่3 

ตาํบลชา้งซา้ย อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายท่าชา้ง - นาตรอก
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 4,405,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,405,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,800,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,139,000.00

ตาํบลป่าร่อน เชื่อมตาํบลคลองสระ 

สายบา้นป้าพวัเขาหวาย หมู่ที ่9 ตาํบลกรูด เชื่อมหมู่ที ่9

ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนา้

โรงพยาบาลกาญจนดษิฐ ์หมู่ที ่4 ตาํบลพลายวาส เชือ่มต่อ

หมู่ที ่5 ตาํบลกรูด อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายพรุชา้งตาย หมู่ที ่6

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลป่าร่อน หมู่ที ่9,10 ตาํบลคลองสระ

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าขยายไหลท่างคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นวงัไทร

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทุ่งขงิ

หมู่ที ่6 ตาํบลตะเคยีนทอง เชื่อม หมู่ที ่3 ตาํบลท่าทองใหม่

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนสายครีรีอบ - กงตอ หมู่ที ่4 

ตาํบลท่าทอง เชื่อม หมู่ที ่8 ตาํบลท่าอแุท

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,400,000.00

อาํเภอครีีรฐันิคม

0.00 0.00 0.00 6,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,050,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นกงตอ

หมู่ที ่9 ตาํบลคลองสระ เชื่อมต่อบา้นกงชงั หมู่ที ่4

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนวลจนัทร์

หมู่ที ่4 ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐเ์ชื่อมต่อหมู่ที ่1 

เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสใน - ปากคู

อาํเภอครีรีฐันิคม เชื่อม ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา 

 หมู่ที่ 3 ตาํบลกรูด เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บา้นปากคู ตาํบลชา้งซา้ย 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

สายบา้นนาปรงั หมู่ที ่6 ตาํบลบา้นยาง เชื่อม หมู่ที ่12

 ตาํบลท่าขนอน อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายบา้นเบื้องแบบ  หมู่ที ่3,6,8 ตาํบลบา้นทาํเนียบ 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00        5,980,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,029,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,080,000           

อาํเภอเคยีนซา

0.00 0.00 0.00 5,115,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหนา้เขา - ตน้ยวน

เชื่อมตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แยกป้าขอม หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ถงึสามแยกอนามยั หมู่ที ่8 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย

 1, 2, 3 ตาํบลย่านยาว เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลบา้นทาํเนียบ

ตาํบลนํา้หกั อาํเภอคีรีรฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ซอยพกิลุทอง หมู่ที ่8, 12, 3 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อหมู่ที ่8

หมู่ที ่2 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม เชื่อม

ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหมู่ที่

สายทุ่งจูด - หว้ยหา้ง หมู่ที ่5 ตาํบลเขาตอก อาํเภอเคยีนซา
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 5,415,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,420,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 885,000             

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,997,000           

เชื่อมหมู่ที ่11 ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา

เชื่อมหมู่ที ่1 เทศบาลตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

หุน้ - ตน้มดุ หมู่ที ่13 ตาํบลพ่วงพรมคร

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี แบบ 4

ช่องทางถนนสาย 4212 หมู่ที ่2, 7 อบต.เคยีนซา 

หมู่ที ่11 - หมู่ที ่7 (ตอน 3) ตาํบลพ่วงพรมคร

อาํเภอเคยีนซา  เชื่อมหมู่ที ่12 บา้นควนนกหวา้ ตาํบลอปินั 

คลองปาน - บา้นทาํเนียบ หมู่ที ่2, 20 ตาํบลบา้นเสดจ็

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

อาํเภอเคยีนซา เชื่อมต่อหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบก

บ่อถ่านหนิศิลา (ตอน 2) หมูท่ี ่2 บา้นควนครีวีงศ ์ตาํบลพว่งพรหมคร 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

เชื่อมตาํบลอรญัคามวาร ีอาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

อาํเภอชยับรุี

0.00 0.00 0.00 2,560,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 7,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,010,000           

หมู่ที ่2 - หมู่ที ่5 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อม หมู่ที ่3

อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนไร่ หมู่ที ่6

ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมหมู่ที ่7 ตาํบลชยับรุ ีอาํเภอชยับรุี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายบางปาน - ควนสนิชยั

1 - 5 ตาํบลไทรทอง เชื่อมอาํเภอชยับรุ ีเชื่อมตาํบลสนิเจรญิ 

อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สามแยกศาลาหมู่บา้น เชื่อม หมู่ที ่4 ตาํบลคลองนอ้ย 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่1 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 4037 หมู่ที ่2,4 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่4,3,10,8

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสาธรใต ้

บา้นสระแกว้ หมู่ที ่8 ตาํบลไทรทอง เชื่อมต่อ ตาํบลชยับรุ ี

 ตาํบลสองแพรก อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่7 ตาํบลคลองนอ้ย 

อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,542,000           

อาํเภอไชยา

0.00 0.00 0.00 4,010,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 0.00 1,270,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,270,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 11,910,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่13 

ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

หมู่ที ่8 ตาํบลทุ่ง เชื่อม หมู่ที ่5 ตาํบลตะกรบ 

เชื่อม หมู่ที ่5 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสระนํา้ประมง 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายควนทงั  หมู่ที ่1

(ตอนที ่2) หมู่ที ่5 ตาํบลเวยีง เชื่อม หมู่ที ่5 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหาดทรายแกว้ 

สายลุม่มะนาว - บา้นท่าไมแ้ดง หมู่ที ่5 ตาํบลโมถ่าย

ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่5 ตาํบลเวยีง

เชื่อมบา้นทอื หมู่ที ่3 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,260,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,260,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000,000           

อาํเภอดอนสกั

0.00 0.00 0.00 3,800,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,962,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 10,401,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายสวนโมกขน์านาชาติ - 

บางยายหวนั หมูท่ี่ 6 ตาํบลเลมด็ อาํเภอไชยา เชื่อมต่อหมูท่ี่ 1 

อาํเภอไชยา เชื่อมต่อบา้นเคี่ยมเพาะ หมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลยุ 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - 

ท่าแบก หมู่ที ่1 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา เชื่อมต่อตาํบล

ปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นดอนทราย

บา้นชลคราม ตาํบลชลคราม อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที ่15 - บา้นบ่อววั หมู่ที ่9 ตาํบลปากแพรก

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ขา้มคลองเขาพระอนิทร์

หมู่ที ่4 ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนสายบา้นหว้ยเสยีด ตาํบลดอนสกั - 

ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนองผกับุง้ - 

ปากฉลยุ (ตอน 2) บา้นเขาหลกั หมู่ที ่7 ตาํบลปากหมาก 

อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

อาํเภอดอนสกั  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,596,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,804,000           

อาํเภอทา่ฉาง

0.00 0.00 0.00 9,080,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,680,000           

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองบางลาด 

หมู่ที ่4 ตาํบลไชยคราม เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลชลคราม 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายตลาดบางคราม - องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลตะกกุเหนือ

สายบา้นควนสุวรรณ หมู่ที ่6 ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

เชื่อมต่อบา้นคลองสนิทอง ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ

หมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง เชื่อมหมู่ที ่5 

ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

หมู่ที ่1,2,4 ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง เชื่อม 

หมู่ที่ 11 ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายควนยกัหงาย

และหมูท่ี ่4 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - 

สายคลองนอ้ย - นํา้ตกกลางทอง หมู่ที ่14 ตาํบลปากแพรก 

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

อาํเภอทา่ชนะ

0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 7,955,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหว้ยดนิสอ - 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายดวดปิด หมู่ที ่1 

อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสมัปงั -

คลองโหมก หมู่ที ่12,8  ตาํบลคลองพา เชื่อม หมู่ที ่8 

ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บา้นอู่ตะเภา หมู่ที ่12,4 ตาํบลประสงค ์เชื่อม

หมู่ที ่5,8 ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10 ตาํบลสมอทอง

ยวนผึ้ง หมู่ที ่20,23 ตาํบลประสงค ์เชื่อม หมู่ที ่11

ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายธารทพิย ์- 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวดัพระใหญ่

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายป้าต ัง้ - 

คลองโหมก หมู่ที ่6,8  ตาํบลคลองพา เชื่อม หมู่ที ่8 

ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ  จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

หมู่ที ่4 ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,500,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,000,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,996,800           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,500,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,476,000           

ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่11 ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนเขา - 

หมู่ที ่12 ตาํบลประสงค ์เชื่อมต่อหมู่ที ่10 ตาํบลสมอทอง

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองตลิง่

ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหว้ยขนุน หมู่ที ่6 

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนา้ชา

 หมู่ที ่8 ตาํบลท่าชนะ เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลคนัธุลี

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าไม ้- ช่องมงักร 

หมูท่ี่ 5 -หมูท่ี่ 8 ตาํบลสมอทอง เชื่อมต่อหมูท่ี่ 5 ตาํบลคลองพา

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยคุม้หลวง หมู่ที ่5

หว้ยบก หมู่ที ่3 ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10

ตาํบลคลองพา เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง 

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,907,000           

อาํเภอบา้นตาขุน

0.00 0.00 0.00 7,977,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,220,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 780,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,870,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 10,973,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งและปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายบา้นตน้เนียง หมู่ที ่6,9 ตาํบลพรุไทย เชื่อมเทศบาลเชี่ยวหลาน

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขือ่นเก่า

เขือ่นท่าหกั หมูท่ี ่5 ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมูท่ี ่4 ตาํบลคลองพา 

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นทุ่งพลบั - 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บา้นตาขนุ - คลองพกิลุ หมู่ที ่1,7 ตาํบลพะแสง

ตาํบลพะแสง หมู่ที ่6 ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ

เชื่อมตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เชื่อมหมู่ที่ 1 ตาํบลพงักาญจร ์อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

สายกลางบางครก หมู่ที ่6 ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

หมู่ที ่3,8 ตาํบลพรุไทย อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อม

ตาํบลเขาพงั อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นปากนํา้

สายหลงัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล หมูท่ี่ 2 ตาํบลพะแสง

 เชื่อมหมูท่ี ่2 เทศบาลตาํบลบา้นเชี่ยวหลาน ตาํบลเชี่ยวหลาน 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,071,000        

อาํเภอบา้นนาเดิม

0.00 0.00 0.00 12,062,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,500,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,100,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,200,000        

ถนนสายหว้ยใหญ่ - ถนนเลยีบทางรถไฟ

ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายควนพระ

 (เซารเ์ทริน์) - นาโหด ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.)  (กองช่าง)

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายหมู่ที ่5 ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อมหมู่ที ่1, 6

อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มเหมอืงแร่เก่า 

ขา้มคลองแมระ บนถนนโครงข่าย อบจ.สฎ. สายหนอง

ตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็

อาํเภอบา้นนาเดมิ เชื่อม ตาํบลท่าช ีตาํบลนํา้พ ุ

หญา้ปลอ้งตาํบลนาใต ้เชื่อมตาํบลบา้นนา 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

บา้นนา - หว้ยหา้ง แยกทางหลวงหมายเลข 41 

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(กม.ที ่197.200) - บา้นควนใหม่ ตาํบลบา้นนา 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

อาํเภอบา้นนาสาร

0.00 0.00 0.00 19,473,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,922,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,948,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 10,194,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,450,000        ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองโหลงโตง

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

ทางหลวง 4133 ตาํบลนํา้พ ุ- ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางสายบา้นหว้ยตอคลองสูญ

 หมู่ที ่3 บา้นไร่เหนือ ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อหมู่ที ่2 

บา้นปลายนํา้ ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

เชื่อมตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(หนา้วดัสุคนธาวาส) ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตาํบลขนุทะเล  อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร เชื่อม หมู่ที ่5 

ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

เชื่อมตาํบลอรญัคามวารี อาํเภอเคียนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

สายขนุราษฎร ์- ขนุทะเล (ถนนโครงข่าย) หมู่ที ่1

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวง 41 - ท่าช ี- 

วดัวเิวการาม บา้นหวัถนน ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมบา้นไร่เหนือ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,350,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,510,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,664,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,360,000        

อาํเภอพนม

0.00 0.00 0.00 4,109,000.00 -100.00 % 0.00

บา้นควนพรุพ ีตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหมาก 

หมู่ที ่4 -บา้นคลองหาเหนือ หมู่ที ่3 ตาํบลลาํพูน เชื่อมต่อ

เทศบาลเมอืงนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

หมู่ที ่6 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อ

ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองพรง 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายนํา้พุ

หมู่ที ่2, 3, 4 ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมต่อหมู่ที ่7 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

 สายสามแยกวงัใหญ่ หมู่ที ่4 ตาํบลควนศร ีเชื่อม

หมู่ที ่5 ตาํบลพ่วงพรหมคร อาํเภอเคยีนซา 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ตาํบลพนม อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

สองพีน่อ้ง - คลองพนม หมู่ที ่7 ตาํบลคลองศก เชื่อม
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดักระบี่

0.00 0.00 0.00 4,670,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 5,922,000        

อาํเภอพระแสง

0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายอรุโณทยั -

ปลายพระยา หมู่ที ่6 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคอกชา้ง - 

บา้นเบญจา หมู่ที ่1 ตาํบลพลูเถือ่น เชื่อมต่อสายพทิกัษ์

พฒันา หมู่ที ่4 และถนนสายทุ่งเจรญิ หมู่ที ่11 ตาํบลพนม  

ค่าก่อสรา้งท่อเหลีย่มคอนกรตีเสรมิเหลก็สายปากตรงั

ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม เชื่อมบา้นนํา้ราด

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี เชื่อมต่อ อาํเภอปลายพระยา

ค่าก่อสรา้งถนนหนิคลกุสายเขาหนา้แดง หมูท่ี ่8

เชื่อมต่อ อาํเภอปลายพระยา จงัหวดักระบี่

หมู่ที ่7 ตาํบลสนิปนุ เชื่อม หมู่ที ่9 ตาํบลสนิเจรญิ 

อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายราชประชา 

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

 - หว้ยแปรง หมู่ที ่5 ตาํบลตน้ยวน , หมู่ที ่12
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,357,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,957,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 2,100,000.00 -100.00 % 0.00

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหลกั 

ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเกาะนอ้ย 

หมู่ที ่1 ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง เชื่อม หมู่ที ่15 

ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ตาํบลอปินั อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

หมู่ที ่2 ตาํบลสาคู เชื่อมบา้นบางหยด หมู่ที ่8 

หนา้โรงเรยีนไสดง หมู่ที ่11 ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง 

ตาํบลอปินั เชื่อม ตาํบลสนิปนุ อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายทางหลวงชนบท (ตอน 2) บางรูป-บางเหรยีง 

หมูท่ี ่7,8 ตาํบลสนิเจริญ อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เชื่อม หมูท่ี่ 7 ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับุรี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายซอยลงุถ่อง 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นสาคู 

หมู่ที ่6 ตาํบลไทรโสภา อาํเภอพระแสง เชื่อม หมู่ที ่15 

สายเพชรวารนิ (ตอน 2) หมู่ที ่3 บา้นสายกลาง 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,807,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 11,000,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 6,050,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,787,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,044,000        

อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าหนิทิ้งป้องกนัตลิง่บรเิวณถนนสายโคกม่วง - ย่านดนิแดง

ตาํบลสนิปนุ เชื่อม ตาํบลอปินั อาํเภอพระแสง

อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สาย 

สาย 4110 (กม.3+600) - บา้นใหม่ หมู่ที ่10 ตาํบลอปินั

สปก. (บางรูป - บางปาน) หมู่ที ่4, 5 ตาํบลสนิเจรญิ

อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลไทรทอง 

สายควนเคยีน ถงึเขตเทศบาลตาํบลบางสวรรค ์หมู่ที ่1 

ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บา้นเกาะนอ้ย - 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขานุย้ หมู่ที ่5 

ตาํบลบางสวรรค ์เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเสดจ็
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

อาํเภอพนุพนิ

0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,942,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 6,360,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 5,200,000.00 -100.00 % 0.00

อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง

0.00 0.00 0.00 3,300,000.00 -100.00 % 0.00

เชื่อมตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ยางงาม 5 ตอน 3 หมู่ที ่3 ตาํบลหนองไทร เชื่อมหมู่ที ่4

ตาํบลนํา้รอบ อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ตะปาน 4 ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมตาํบลบา้นทาํเนียบ

แยกไวโชว ์หมู่ที ่5 ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

เขาหวัควาย - วดัประดู่ (ถนนโครงข่ายฯ) ตาํบลเขาหวัควาย

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

บากเอน หมู่ที ่5 , หมู่ที ่1 ตาํบลบางเดอืน เชื่อมต่อ

หมู่ที ่5 ตาํบลบางมะเดือ่ อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ตาํบลศรวีชิยั อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย

ศรปีระทปี - ทุ่งอ่าว หมู่ที ่1,6 ตาํบลลเีลด็ เชื่อมหมู่ที ่3

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสาย
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

0.00 0.00 0.00 15,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,600,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,826,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 8,497,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 503,000          

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

สายสามแยกทางเขา้บ่อนํา้พรุอ้น หมู่ที ่3 ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

สายบา้นหว้ยลกึ - บา้นท่าสะทอ้น (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.)

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอย

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มบนถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายหว้ยนํา้ขาว หมู่ที ่7, 8 ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ 

เชื่อมหมู่ที ่13 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ตาํบลท่าสะทอ้น เชื่อมตาํบลท่าโรงชา้ง อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งระบบประปาบรเิวณตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางสายบา้นบ่อกรงั - หนองจอก (ถนนถ่ายโอนฯ) 

ตะปาน 12 หมู่ที ่1 ตาํบลตะปาน เชื่อมหมู่ที ่8 ตาํบลกรูด 

บา้นแสงอรุณ ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,000,000        

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 4,940,000        

อาํเภอวภิาวดี

0.00 0.00 0.00 2,740,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,241,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 -100.00 % 0.00

สายนาลา่ง - ไผ่พระ หมู่ที ่2 ตาํบลศรวีชิยั เชื่อมหมู่ที ่7

ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายดอนม่วง 

หมู่ที ่2 - หมู่ที ่4 ตาํบลนํา้รอบ เชื่อมหมู่ที ่3 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็สายนํา้ตก - คลองหลอบ 

หมู่ที ่8,11 ตาํบลตะกกุใต ้เชือ่ม หมู่ที ่9 ตาํบลตะกกุเหนือ 

จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ตาํบลหนองไทร อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี 

หมู่ที ่10,13,3 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีเชี่อมต่อ

ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ และหมู่ที ่3 ตาํบลนํา้หกั

หมู่ที ่11 ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีเชื่อม 

ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายทุ่งหราย

ค่าซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นหวัสะพาน 
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 %
6,690,000           

อาํเภอเวยีงสระ

0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,632,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

0.00 0.00 0.00 640,000.00 -100.00 % 0.00

หมู่ที ่5 ตาํบลเวยีงสระ เชื่อม บา้นหว้ยพอ้ หมู่ที ่7

ตาํบลตะกุกเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นไร่ใต ้(ตอนที ่2) 

ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายพรุกาํ - ช่องชา้ง 

หมู่ที ่14 ตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ เชื่อม หมู่ที ่7 

บา้นแหลมดนิ หมู่ที ่11 ตาํบลดุสติ อาํเภอถํา้พรรณรา 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายนํา้ตก - คลองหลอบ

 (ตอน 3) หมู่ที ่8, 11 ตาํบลตะกกุใต ้เชื่อมต่อหมู่ที ่9, 1 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสาํนกัสงฆ์

บา้นปากหาน หมู่ที ่6 ตาํบลคลองฉนวน

 อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี เชื่อม สามแยก
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 1,343,000.00 1,630,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 3,362,000.00 -100.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 %
2,040,000           

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 %
3,580,000           

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นควนเจรญิ - 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ทีท่ี ่3,7,12

ตาํบลคลองฉนวน อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมตาํบลสนิปนุ

เชื่อม เทศบาลตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ 

ถนนวภิาวดรีงัสติ (สุขาภบิาล 2) เทศบาลตาํบลเวยีงสระ 

ถงึหมู่ที ่9 ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอเวยีงสระ 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นสอ้ง - คลองลาํพลา 

หมู่ที ่7 ตาํบลเขานิพนัธ ์เชื่อมต่อตาํบลบา้นสอ้ง 

อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฏรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายหมู่ที ่1 

ตาํบลเขานิพนัธ ์เชื่อม หมูท่ี ่3 ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตอนที ่3)

อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองตาล 

ตาํบลทุ่งหลวง หมู่ที ่3 บา้นควนเจรญิ ตาํบลเขานิพนัธ ์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 %
3,220,000           

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 2,400,000           

0.00 0.00 159,144,400.00 424,289,000.00 219,737,800.00

0.00 0.00 159,144,400.00 424,775,000.00 219,737,800.00

0.00 0.00 0.00 4,583,870.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 4,583,870.00 0.00

0.00 0.00 0.00 4,583,870.00 0.00

0.00 0.00 159,144,400.00 447,578,870.00 243,297,800.00

199,915,701.48 355,995,994.03 484,910,995.61 447,578,870.00 243,297,800.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหวัสะพาน 

เวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่1 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองนํา้เฒ่า 

หมู่ที ่2 บา้นไทรหอ้ง ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ

รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา

งบเงนิอดุหนุน

รวมงบลงทนุ

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

เงนิอดุหนุน

รวมงบเงนิอดุหนุน

รวมงานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอดุหนุน

หมู่ที ่3 บา้นควนบก ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

เชือ่มต่อหมู่ที ่5 บา้นหว้ยล่วง ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร



185

 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -60.00 % 400,000.00

(กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

กลว้ยหอม (กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

(กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00

(กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,500,000.00

(กองส่งเสรมิฯ)

0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 1,900,000.00

0.00 0.00 0.00 5,500,000.00 1,900,000.00

ค่าใชส้อย

งบดําเนินงาน

งานสง่เสรมิการเกษตร

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการเลี้ยงโค หรอืสตัว ์

ดา้นการเกษตรและประมง  (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการป้องกนั กาํจดั และควบคุมการระบาดศตัรูพชื

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการปลูกขา้วหอมไชยา 

รวมงบดําเนินงาน

รวมค่าใชส้อย

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการแปรรูปผลผลติทาง

เศรษฐกจิอืน่ ๆ  (กองส่งเสรมิฯ)

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการปลูกและพฒันาผลติภณัฑ์

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการปลูกพชืผกัพื้นบา้น

แผนงานการเกษตร

โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นการเกษตร
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,077,000           

7,077,000.00

รวมงบลงทนุ 7,077,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00

รวมงบรายจา่ยอืน่ 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 6,500,000.00 10,977,000.00

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

เงนิอดุหนุนเอกชน

โครงการใหค้วามช่วยเหลอืเกษตรกรทีไ่ดร้บั

รวมงบเงนิอดุหนุน

งบรายจา่ยอืน่

รายจา่ยอืน่

รายจา่ยอืน่

การเกษตรตกตํา่ของจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ความเดอืดรอ้นจากภาวะราคาผลผลติทาง

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

รวมเงนิอดุหนุน

รวมงานการเกษตร

พนัธส์ตัวป์่าคลองยนั อาํเภอวภิาวดี

งบลงทนุ

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการส่งเสรมิการเฝ้าระวงัทรพัยากรธรรมชาติ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 600,000.00 -100.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 500,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 400,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 250,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000,000.00

0.00 0.00 0.00 600,000.00 2,150,000.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองแผนฯ)

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

รวมค่าใชส้อย

สุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

งบดําเนินงาน

ค่าใชส้อย

โครงการคลองสวยนํา้ใสคนไทยมคีวามสุข จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

โครงการประชมุวชิาการและจดันิทรรศการทรพัยากรไทย :

หวนทรพัยส์ิง่สนิตน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

โครงการปลูกป่าในใจคนสรา้งชมุชนสเีขยีว จงัหวดั

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืข่ายจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มลุม่นํา้ตาปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

งานอนุรกัษแ์หล่งนํ้าและป่าไม้

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองแผนฯ)

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (กองช่าง)

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

600,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00

0.00 0.00 0.00 600,000.00 2,750,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 72,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 38,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 38,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 14,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 64,500.00

รวมงบดําเนินงาน

งบลงทนุ

ค่าครุภณัฑ ์

ครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจดัซื้อเกา้อี้บนุวม ชนิดมลีอ้เลือ่น 5 ลอ้ จาํนวน 40

ทองเหลอืง ขนาด 2.5x15 นิ้ว จาํนวน 5 อนั (กองช่าง)

รวมค่าวสัดุ

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

เร็วทองเหลอืง จาํนวน 10 เสน้ พรอ้มหวัฉีดปรบัฝอย

ค่าจดัซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไมแ้บบใชเ้ครื่องยนต์

จาํนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)

ค่าจดัซื้อสายนํา้ผา้ใบ ขนาด 2.50x20 เมตร ขอ้ต่อสวม

ตวั (กองช่าง)

ครุภณัฑก์ารเกษตร

ค่าวสัดุ

วสัดุก่อสรา้ง

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุ จาํนวน 14 ตวั ดงันี้ (กองช่าง)

 - จดัซือ่โตะ๊ประชมุ จาํนวน 2 ตวั

 - จดัซือ่โตะ๊ประชมุ จาํนวน 12 ตวั

ค่าจดัซื้อเครื่องตดัหญา้แบบสะพายขอ้แขง็ จาํนวน 4

เครื่อง (กองช่าง)
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 226,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 447,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 672,000.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 544,020.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

0.00 0.00 89,800.00 0.00 0.00 % 0.00

เชื่อม ตาํบลพลายวาสอาํเภอกาญจนดษิฐ ์

โครงการขดุลอกคูระบายนํา้สาธารณะ ตาํบลกรูด 

โครงการซ่อมหลงัคาซาแลนดโ์รงเรอืนอนุบาล

พนัธพ์ชืฯ ภายในโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ หมู่ที ่13 ตาํบลคลองชะอุ่น

ตาํบลทุ่งรงั อาํเภอกาญจนดษิฐจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการขดุลอกคลองต ัว๊ หมู่ที ่1 ตาํบลชลคราม 

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการขดุลอกคลองบางดว้น หมู่ที ่6  

โครงการขดุลอกคลองเชงิสมอ หมู่ที ่7 ตาํบลเขานิพนัธ ์

โครงการขดุลอกคลองกงตาก  ตาํบลชา้งขวา เชื่อม 

ตาํบลวดัประดู่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการขดุลอกคลองฮาย ตาํบลชา้งซา้ย เชื่อม 

ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ค่าบาํรุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

รวมค่าครุภณัฑ ์
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 7,000,000.00

(กองช่าง)

0.00 0.00 1,752,820.00 0.00 7,000,000.00

0.00 0.00 1,752,820.00 0.00 7,226,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 360,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00

0.00 0.00 1,752,820.00 600,000.00 10,336,500.00

2,319,522.00 5,690,000.00 7,619,800.00 7,100,000.00 21,313,500.00

0.00 0.00 0.00 18,496,100.00 -28.39 % 14,406,000.00

0.00 0.00 0.00 1,435,700.00 13.18 % 1,653,600.00

0.00 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 % 20,000,000.00

รวมงบลงทนุ

รวมค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

ค่าชาํระหนี้เงนิตน้

รวมแผนงานการเกษตร

รวมงานอนุรกัษแ์หล่งนํ้าและป่าไม้

แผนงานงบกลาง

สาํรองจ่าย

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

รวมงบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุนส่วนราชการ

รวมเงนิอดุหนุน

งบเงนิอดุหนุน

เงนิอดุหนุน

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13

ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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 ปี 2555  ปี 2556  ปี 2557 ปี 2558  ปี 2559

 รายจา่ยจรงิ  ประมาณการ

 ยอดต่าง

 (%) 

รายจา่ย

0.00 0.00 0.00 11,207,850.00 -3.83 % 10,794,920.00

0.00 0.00 0.00 51,139,650.00 46,854,520.00

0.00 0.00 0.00 9,860,000.00 -8.12 % 9,119,650.00

0.00 0.00 0.00 589,000.00 -30.89 % 450,000.00

0.00 0.00 0.00 386,300.00 0.00 % 386,300.00

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 48.98 % 1,960,000.00

0.00 0.00 0.00 672,800.00 1.81 % 685,000.00

0.00 0.00 0.00 5,400.00 5.56 % 5,700.00

0.00 0.00 0.00 12,713,500.00 12,606,650.00

0.00 0.00 0.00 63,853,150.00 59,461,170.00

0.00 0.00 0.00 63,853,150.00 59,461,170.00

53,984,215.23 8,629,819.00 29,191,571.55 63,853,150.00 59,461,170.00

584,092,896.34 680,331,436.12 1,119,191,775.25 1,090,000,000.00 1,045,000,000.00

รวมงบกลาง

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รวมทกุแผนงาน

รวมบาํเหน็จ/บาํนาญ

เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญพนกังานครู (ชคบ.)

เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน       

เงนิช่วยเหลอืค่าครองชพีผูร้บับาํนาญ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)

ค่ารกัษาพยาบาลผูร้บับาํนาญ

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีลูกจา้งประจาํ (กสจ.)

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั

รวมงบกลาง

บาํเหน็จ/บาํนาญ



1.  งานบรหิารท ัว่ไป จาํนวน 100,067,470.00   บาท

2.  งานวางแผนสถติแิละวชิาการ จาํนวน 11,004,420.00     บาท

3.  งานบรหิารงานคลงั จาํนวน 30,874,160.00     บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป
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ประมาณการรายจา่ย รวมทัง้สิ้น 1,045,000,000    บาท

จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป  แยกเป็น

งานบรหิารท ัว่ไป รวม 100,067,470      บาท

1.  งบบคุลากร รวม 37,193,640        บาท

1.1  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 12,376,680        บาท

1.1.1 ประเภทเงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 1,765,800         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนของนายกองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 1,765,800         บาท

ส่วนจงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จาํนวน 4 คน

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2 ประเภทเงนิค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 390,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง ต ัง้ไว ้ 390,000           บาท

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และรองนายกองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั จาํนวน 4 คน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.3 ประเภทเงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 390,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษนายกองคก์าร ต ัง้ไว ้ 390,000           บาท

บรหิารส่วนจงัหวดัและรองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

จาํนวน 4 คน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  193
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1.1.4 ประเภทเงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรกึษา จาํนวน 1,166,400         บาท

นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา ต ัง้ไว ้ 1,166,400         บาท

นายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จาํนวน 5 คน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.5  ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั จาํนวน 8,664,480         บาท

สุราษฎรธ์านี

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 8,664,480         บาท

ส่วนจงัหวดั รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั จาํนวน

3 ราย และเป็นค่าตอบแทนของสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั จาํนวน 33 ราย (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 24,816,960        บาท

1.2.1  ประเภทเงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 20,003,640        บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการตาํแหน่งต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 8,245,620         บาท

พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี ของสาํนกัปลดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 5,212,800         บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

1.2.1.3 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 6,545,220         บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองการเจา้หนา้ที ่(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  194
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1.2.2  ประเภทเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน จาํนวน 1,069,920         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 321,600           บาท

ของสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํ

ตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่ง

และมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนเท่ากบัอตัราเงนิประจาํ

ตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 88,800            บาท

ของขา้ราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามระเบยีบ

หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2.3 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการสาํนกั ต ัง้ไว ้ 84,000            บาท

ปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ประเภทวชิาชพีเฉพาะของขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2.4 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่สาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ ตัง้ไว ้ 108,000           บาท

ตาํแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) ของขา้ราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.2.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ตัง้ไว ้ 67,200            บาท

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง

ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่ง และมสีทิธิ

ไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืนเท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่ง

ทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2.6 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 95,520            บาท

ของขา้ราชการกองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองการเจา้หนา้ที่

1.2.2.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 67,200            บาท

ของกองการเจา้หนา้ที ่ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมาย

ว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทน

เป็นรายเดอืนเท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2.8 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 45,600            บาท

ของขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที ่ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2.9 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 84,000            บาท

กองการเจา้หนา้ที ่ ประเภทวชิาชพีเฉพาะของขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2.10 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่สาํหรบัตาํแหน่งทีม่เีหตพุเิศษ ตัง้ไว ้ 108,000           บาท

ตาํแหน่งนิตกิร (พ.ต.ก.) ของขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที ่

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.3 ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 456,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการองคก์าร ต ัง้ไว ้ 321,600           บาท

บรหิารส่วนจงัหวดั ตาํแหน่งประเภทบรหิาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 67,200            บาท

กองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตาํแหน่งประเภทบรหิาร 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

1.2.3.3 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการ ตัง้ไว ้ 67,200            บาท

กองการเจา้หนา้ที ่ตาํแหน่งประเภทบรหิาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.2.4  ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 455,640           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจาํตาํแหน่งต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 455,640           บาท

พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิค่าจา้งประจาํปีของสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.5  ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 2,486,160         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้ง พรอ้มท ัง้เงนิ ต ัง้ไว ้ 2,175,480         บาท

ปรบัปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาํแหน่งต่างๆ ของสาํนกัปลดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.5.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงนิ ต ัง้ไว ้ 310,680           บาท

ปรบัปรุงค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาํแหน่งต่าง ๆ ของกองกจิการสภา 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.6  ประเภทเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 345,600           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.6.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 333,600           บาท

ของพนกังานจา้ง สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตามระเบยีบ

หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.2.6.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 12,000            บาท

ของพนกังานจา้ง กองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั  

ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.  งบดําเนินงาน รวม 54,818,720        บาท

2.1  หมวดค่าตอบแทน รวม 14,086,920        บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ จาํนวน 10,679,500        บาท

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

กองการเจา้หนา้ที่

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยพเิศษ กรณีขา้ราชการ ลูกจา้ง ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ประจาํและพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ถงึแก่ความตายในระหว่างรบัราชการ โดยใหไ้ดร้บัเงนิช่วยพเิศษ

ตามระเบยีบทีก่าํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิทาํขวญั กรณีขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ผูใ้ด

ไดร้บัอนัตรายหรอืป่วยเจบ็จนพกิารถงึสูญเสยีอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง

เพราะเหตปุฏบิตัริาชการในหนา้ที ่หรอืถกูประทษุรา้ยเพราะเหตกุระทาํ

การตามหนา้ที ่แต่ยงัสามารถรบัราชการต่อไปไดโ้ดยใหไ้ดร้บัเงนิ

ทาํขวญัเป็นเงนิกอ้นตามระเบยีบทีก่าํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 10,000,000       บาท

พนกังานส่วนทอ้งถิน่เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลัประจาํปี) ใหแ้ก่

ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชมุ เงนิสมนาคุณ และเงนิ ต ัง้ไว ้ 479,500           บาท

รางวลัเกี่ยวกบัการสอบแข่งขนั สอบคดัเลอืก คดัเลอืก ขา้ราชการ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการครูฯ และพนกังานจา้งของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในกรณีทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัเป็นผูด้าํเนินการสอบแข่งขนั สอบคดัเลอืกหรอืคดัเลอืก

เอง รวมถงึคณะกรรมการพจิารณาผลงานดา้นอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง และ

คณะกรรมการสอบวนิยั คณะกรรมการสอบสวนความรบัผดิทาง

ละเมดิ คณะกรรมการจดัหาประโยชนใ์นทรพัยส์นิ คณะกรรมการ

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  198



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ผูท้รงคุณวุฒดิา้นกฎหมาย ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมนิผลงาน

เพือ่ใหไ้ดร้บัหรอืเลือ่นวทิยฐานะ และค่าตอบแทนการตรวจผลงาน

ของคณะกรรมการประเมนิผลงานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสายงานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและสายงานนิตกิาร

และค่าพาหนะการเดนิทางของกรรมการทีม่ใิช่พนกังานส่วนทอ้งถิน่

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีด่าํเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายการคดัเลอืกพนกังานและลูกจา้ง

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2555 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม จาํนวน 200,000           บาท

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชมุของคณะกรรมการประจาํ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 800,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้ง ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

ประจาํและพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณีเร่งด่วนและมสีทิธิ

เบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ปกตเิป็นกรณีเร่งด่วนและมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวง

มหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองการเจา้หนา้ที่

2.1.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ปกตเิป็นกรณีเร่งด่วนและมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวง

มหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.4 ประเภทค่าเช่าบา้น จาํนวน 1,610,200         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ตัง้ไว ้ 550,200           บาท

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามระเบยีบหนงัสอื

ส ัง่การ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.1.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการกองกิจการ ต ัง้ไว ้ 340,000           บาท

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตาม

ระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.1.4.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที่ ต ัง้ไว ้ 720,000           บาท

ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.5 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร จาํนวน 297,220           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 62,220            บาท

ขา้ราชการและลูกจา้งประจาํ ผูบ้รหิารและผูช่้วยผูบ้รหิารทีม่สีทิธิ

เบกิจ่ายตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.1.5.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 35,000            บาท

ขา้ราชการกองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ตาม

ระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองการเจา้หนา้ที่

2.1.5.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที ่ตามระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.6 ประเภทเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล จาํนวน 500,000           บาท

กองการเจา้หนา้ที่

2.1.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่ผูบ้รหิารของ ต ัง้ไว ้ 500,000           บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ

พนกังานจา้งในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยใหไ้ดร้บัเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลตามระเบยีบทีก่าํหนด 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2  หมวดค่าใชส้อย รวม 34,214,800        บาท

2.2.1 ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จาํนวน 5,485,000         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจ ต ัง้ไว ้ 1,500,000         บาท

กิจกรรม หรอืผลงานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

และจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยหมายรวมถงึการจดังานดา้นการประชา-

สมัพนัธแ์ละจดันิทรรศการหรอืการประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่

ภารกิจ หรอืกิจกรรมของหน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หรอืเป็นนโยบายของ

กระทรวง กรม จงัหวดั ทีค่วรจะตอ้งเผยแพร่ใหป้ระชาชนได ้

รบัทราบ  เป็นตน้ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าภาษ ีค่าธรรมเนียม ตัง้ไว ้ 100,000           บาท

ว่าความ ค่าธรรมเนียมเขา้ทาํประโยชนใ์นป่าสงวน ค่าธรรมเนียม

หรอืค่าใชจ่้ายในการตดิต ัง้โทรศพัท ์ค่าป้ายทะเบยีนรถยนต ์ค่าภาษี

โรงเรอืนและทีด่นิ ค่าอากรแสตมป์ ค่าประกนัภยัทรพัยส์นิต่าง ๆ 
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ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ ทีเ่ป็นการ

ปฏบิตัเิกี่ยวกบักิจการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบคุคลภายนอกใหท้าํการ ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ค่าจา้งเหมาบรกิารท ัว่ไป ค่าจา้งเหมา

ถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นตน้ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร ตัง้ไว ้ 600,000           บาท

ทีท่าํการและบรเิวณรอบองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 225,000           บาท

เพือ่เผยแพร่ผลการปฏบิตังิานของ อบจ.สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชาสมัพนัธ์ ต ัง้ไว ้ 130,000           บาท

แผนงานและกิจกรรม ของ อบจ.สุราษฎรธ์านี ทางสถานีวทิยุโทรทศัน์

แห่งประเทศไทยจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชาสมัพนัธ์ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

แผนงานและกิจกรรมของ อบจ.สุราษฎรธ์านี ทางสือ่วทิยุกระจายเสยีง

แห่งประเทศไทยจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจา้งพมิพว์ารสาร ต ัง้ไว ้ 2,000,000         บาท

ประชาสมัพนัธอ์งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงพฒันา ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

เวบ็ไซตอ์งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.1.10  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพมิพ ์เยบ็เลม่ เขา้ปกหนงัสอื ต ัง้ไว ้ 80,000            บาท

เอกสาร ระเบยีบต่าง ๆ ค่าจดัดอกไมส้าํหรบัตกแต่งหอ้งประชมุ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการผลติสือ่ประชาสมัพนัธ์
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2.2.1.11  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธง์าน ต ัง้ไว ้ 150,000           บาท

ในภารกิจหนา้ทีข่องสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เช่น การจดัทาํ

รายงานผลการดาํเนินงานของสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั การจดัทาํ

แผ่นพบั ป้ายประชาสมัพนัธ ์สือ่ โทรทศัน ์วทิยุ ถ่ายทอดสด

และสือ่ประชาสมัพนัธต่์าง ๆ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.2.1.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบคุคลภายนอกใหท้าํการ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ค่าจา้งเหมาบรกิารท ัว่ไป ค่าจา้งเหมา

ถ่ายเอกสาร ฯลฯ เป็นตน้ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2 ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 4,150,000         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบัเป็นค่ารบัรอง ค่าอาหาร ต ัง้ไว ้ 1,000,000         บาท

ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวญั ค่าพมิพเ์อกสาร ค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวเน่ืองใน

การรบัรอง รวมท ัง้ค่าบรกิารและค่าใชจ่้ายอืน่ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายที่

เกี่ยวกบัการรบัรอง เป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอืคณะบคุคล

ทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่มชม หรอืทศันศึกษาดูงานขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัและเจา้หนา้ทีท่ีเ่กี่ยวขอ้งซึง่ร่วมตอ้นรบับคุคล

หรอืคณะบคุคล (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบรกิารอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและเกี่ยวขอ้ง

กบัการเลี้ยงรบัรอง สาํหรบัการประชมุคณะกรรมการ อนุกรรมการ

ทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืการประชมุของผูบ้รหิารและ

ส่วนราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และการประชมุทีต่อ้งเชญิ

องคก์รหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ เขา้ร่วม เป็นตน้ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานต่าง ๆ ของ ต ัง้ไว ้ 2,500,000         บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี งานวนัสาํคญัของชาตขิอง

จงัหวดัทีเ่ป็นนโยบายและไดร้บัมอบหมาย เช่น งานรฐัพธิี งานพธิีการ

ต่าง ๆ งานรบัเสดจ็ เป็นตน้ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.2.4  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงรบัรอง ตัง้ไว ้ 250,000           บาท

ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใชใ้นการเลี้ยงรบัรอง และ

ค่าบรกิารอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลี้ยงรบัรอง

ในการประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืคณะกรรมการ

ประจาํสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หรอืคณะกรรมการ หรอื

อนุกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืตามระเบยีบหรอื

หนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทย หรอืการประชมุระหว่าง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอื

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกิจหรอืเอกชน 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.2.2.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าบรกิารอืน่ ๆ ทีจ่าํเป็นและเกี่ยวขอ้ง

กบัการเลี้ยงรบัรอง สาํหรบัการประชมุคณะกรรมการ อนุกรรมการ

ทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืการประชมุของผูบ้รหิารและ

ส่วนราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และการประชมุทีต่อ้งเชญิ

องคก์รหรอืหน่วยงานอืน่ ๆ เขา้ร่วม เป็นตน้ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ จาํนวน 23,829,800        บาท

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิ ต ัง้ไว ้ 1,500,000         บาท

พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รายละเอยีดตาม

โครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิ ต ัง้ไว ้ 1,500,000         บาท

พระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังาน "วนัวภิาวดี ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ราํลกึ" จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานราํลกึวรีชน ตัง้ไว ้ 200,000           บาท

อนุสรณส์ถานบา้นช่องชา้งอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสทิธิหนา้ทีข่อง ต ัง้ไว ้ 570,000           บาท

ประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารของทางราชการ รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.2.3.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสมัมนาเพือ่ ต ัง้ไว ้ 800,000           บาท

พฒันาแนวทางการปฏบิตังิานร่วมกนัขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ภาคใต ้รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ ตัง้ไว ้ 500,000           บาท

อาสาสมคัร / เครอืข่ายยุตธิรรมชมุชนเพือ่ส่งเสรมิประชาธิปไตย

ความเสมอภาค สทิธิเสรภีาพและการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม ตัง้ไว ้ 430,000           บาท

ส่งเสรมิประสทิธิภาพในการบรกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสมัมนาวชิาการ ต ัง้ไว ้ 380,000           บาท

ในการพฒันาทอ้งถิน่  รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.10 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม ตัง้ไว ้ 430,000           บาท

แลกเปลีย่นเรยีนรูสู่้ทศิทางการพฒันาทอ้งถิน่ รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.11 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสรา้งเครอืข่าย ต ัง้ไว ้ 570,000           บาท

ประชาสมัพนัธใ์นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการใน ต ัง้ไว ้ 1,500,000         บาท

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กั

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ฯลฯ สาํหรบันายกองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เลขานุการนายก

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ทีป่รกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง

โดยเบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.13 เพือ่จ่ายเป็นค่าชดใชค่้าเสยีหายหรอืค่าสนิไหม ตัง้ไว ้ 100,000           บาท

ทดแทนกรณีความเสยีหายเหตเุกิดจากการปฏบิตังิานของเครื่อง

จกัรกล หรอืยานพาหนะ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ก่อใหเ้กิดความเสยีหาย ตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ

ของเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2539 กาํหนดไว ้(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3.14 เพือ่จ่ายเป็นค่าของขวญั ของรางวลั เพือ่มอบใหห้รอื ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ใชง้านเกี่ยวกบักิจกรรมขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

หรอืงานอืน่ใดทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เขา้ไปมี

ส่วนร่วม รวมตลอดถงึองคก์ร กลุม่ คณะบคุคล บคุคล ทีไ่ดก้ระทาํ

เพือ่ประกอบคุณความด ีคุณประโยชน ์แก่ราชการหรอืทอ้งถิน่ รวมท ัง้

ของทีร่ะลกึเพือ่มอบใหแ้ก่ผูม้าเยีย่มชมกิจการขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เช่น ถว้ยรางวลั โลห่ป์ระกาศเกียรตคุิณ

ของทีร่ะลกึ ของขวญั เป็นตน้ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.3.15  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมสมัมนา ต ัง้ไว ้ 5,000,000         บาท

ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการ

ลูกจา้งและพนกังานจา้งองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ค่าเบี้ยเลี้ยง

ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ ค่าวสัดุและค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ในการฝึก

อบรมสมัมนาตามโครงการทีก่าํหนดเพือ่ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการ

ลูกจา้งและพนกังานจา้ง ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

มคีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตัหินา้ทีร่่วมกบัฝ่ายบรหิาร 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.16  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ ต ัง้ไว ้ 374,800           บาท

การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็น

ประมขุ (บ่มเพาะตน้กลา้ประชาธิปไตย) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.17  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 540,000           บาท

ส่วนจงัหวดัสมัพนัธพ์บประชาชน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3.18  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมพฒันา ต ัง้ไว ้ 500,000           บาท

ส่งเสรมิการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยใชก้ระบวนการ

ลูกเสอืชาวบา้น (หลกัสูตรลูกเสอืชาวบา้นกบัความม ัน่คงของชาติ

และความปรองดองสมานฉนัท)์ รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.19  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมสมัมนา ต ัง้ไว ้ 190,000           บาท

อาสาสมคัรประชาธิปไตยเชงิรุก รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.20  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมสมัมนา ต ัง้ไว ้ 375,000           บาท

สรา้งเครอืข่ายประชาธิปไตย รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.21  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม ตัง้ไว ้ 450,000           บาท

กระบวนการรบัฟงัความคิดเหน็ของประชาชนในการดาํเนินการตาม

อาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.22  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม ตัง้ไว ้ 450,000           บาท

พฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยใช ้

กระบวนการประชามต ิรายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.23  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ ต ัง้ไว ้ 840,000           บาท

ความเขม้แขง็ทางการเมอืงภาคพลเมอืง สู่การจดัต ัง้สภาพลเมอืง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.24  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลอืกต ัง้สมาชกิสภา ต ัง้ไว ้ 1,000,000         บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัและนายกองคบ์รหิารส่วนจงัหวดั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3.25  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไป ต ัง้ไว ้ 400,000           บาท

ราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ฯลฯ ของสมาชกิสภา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั โดยเบกิจ่าย

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.2.3.26  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม ตัง้ไว ้ 2,000,000         บาท

สมัมนาสาํหรบัผูบ้รหิาร ผูช่้วยผูบ้รหิาร ขา้ราชการ ครูและบคุลากร

ทางการศึกษา ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.27  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมเพือ่ ต ัง้ไว ้ 500,000           บาท

เสรมิสรา้งการปฏบิตัริาชการตามหลกัธรรมาภบิาล

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.28  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

คุณธรรม จรยิธรรม เรื่อง "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท"

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.29  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม ตัง้ไว ้ 180,000           บาท

เชงิปฏบิตักิาร "หลกัสูตรการเพิม่ประสทิธิภาพการจดัเก็บฐานขอ้มลู

และสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การนาํเสนอ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.30  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ ตัง้ไว ้ 1,200,000         บาท

การทาํงานเป็นทมีสู่ความสาํเรจ็ทีย่ ัง่ยนื รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3.31  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม ตัง้ไว ้ 300,000           บาท

หลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.32  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพ ตัง้ไว ้ 250,000           บาท

ภาวะผูน้าํของบคุลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.33  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กั

ค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ฯลฯ สาํหรบัขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที่

ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานในกองการเจา้หนา้ที ่

โดยเบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด  

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4 ประเภทค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซม จาํนวน 750,000           บาท

บาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อม บาํรุงรกัษา ครุภณัฑ ์ทีด่นิ ต ัง้ไว ้ 500,000           บาท

และสิง่ก่อสรา้ง ประเภทรถยนต ์ยานพาหนะต่าง ๆ รวมท ัง้ครุภณัฑ์

สาํนกังานครุภณัฑโ์ฆษณาเผยแพร่ ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ฯลฯ

ทีม่ใิช่การซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑข์นาดใหญ่

และเพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.2.4.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ ต ัง้ไว ้ 150,000           บาท

ครุภณัฑข์องกองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัทีช่าํรุด

เสยีหาย ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพด์ดี โตะ๊ เกา้อี้ ฯลฯ

ทีม่ใิช่การซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้งของครุภณัฑข์นาดใหญ่

และเพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองการเจา้หนา้ที่

2.2.4.3  เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

เครื่องพมิพด์ดี โตะ๊ เกา้อี้ ฯลฯ ทีม่ใิช่การซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้ง

ของครุภณัฑข์นาดใหญ่และเพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมรถยนตส่์วนกลาง

ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองการเจา้หนา้ที่

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3  หมวดค่าวสัดุ รวม 3,800,000         บาท

2.3.1 ประเภทวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 630,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวารสารวชิาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบั ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

งานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หนงัสอืพมิพร์ายวนั / รายสปัดาห์

ส่วนกลาง หนงัสอืพมิพร์ายวนัส่วนทอ้งถิน่ ตลอดท ัง้หนงัสอืเกี่ยวกบั

กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เพือ่ใชเ้ป็นคู่มอืปฏบิตังิานส่วนกลาง และ

หนงัสอือืน่ ๆ ทีจ่าํเป็น (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ของสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

กองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวารสารวชิาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบั ตัง้ไว ้ 30,000            บาท

งานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั หนงัสอืพมิพร์ายวนั/รายสปัดาห์

รถส่วนกลาง หนงัสอืพมิพร์ายวนัของทอ้งถิน่ ตลอดท ัง้

หนงัสอืเกี่ยวกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั สาํหรบัสภาองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั และกองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ครุภณัฑข์องกองการเจา้หนา้ทีท่ีช่าํรุดเสยีหาย ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอร์

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  211



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กองการเจา้หนา้ที่

2.3.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

กองการเจา้หนา้ที ่(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 140,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวัสาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และงานเลขานุการ

คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.2.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวัสาํหรบัใชใ้น ตัง้ไว ้ 30,000            บาท

ราชการกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.3.2.3  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวัสาํหรบัใชใ้น ตัง้ไว ้ 10,000            บาท

ราชการกองการเจา้หนา้ที ่(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 690,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.3.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 500,000           บาท

ใชใ้นการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพือ่ซ่อมแซมของเดมิทีช่าํรุด

สกึหรอและหมดสภาพอายุการใชง้าน ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.3.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 90,000            บาท

ใชใ้นการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั เพือ่ซ่อมแซมของเดมิ

ทีช่าํรุดสกึหรอและหมดสภาพอายุการใชง้าน ใหส้ามารถใชง้านไดต้าม

ปกต ิ(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองการเจา้หนา้ที่

2.3.3.3  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ใชใ้นการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของกองการเจา้หนา้ที ่เพือ่ซ่อมแซมของเดมิทีช่าํรุด สกึหรอและ

หมดสภาพอายุการใชง้าน ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกติ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 1,800,000         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 1,600,000         บาท

ใชใ้นราชการตามภารกิจขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 150,000           บาท

ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.3.4.3  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 50,000            บาท

ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.5 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 40,000             บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.5.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 20,000            บาท

ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.5.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 20,000            บาท

ใชใ้นราชการกองกิจการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3.6 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร ์ จาํนวน 500,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

ราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.3.6.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ราชการกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.3.6.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ราชการกองการเจา้หนา้ที ่(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 2,717,000         บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จาํนวน 1,600,000         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.4.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมรกัษา ต ัง้ไว ้ 1,600,000         บาท

มเิตอร ์สาํหรบัใชภ้ายในอาคารสาํนกังานองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.2 ประเภทค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จาํนวน 52,000             บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.4.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่านํา้ประปาและค่าธรรมเนียมรกัษา ต ัง้ไว ้ 52,000            บาท

มเิตอร ์สาํหรบัใชภ้ายในอาคารสาํนกังานองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.3 ประเภทค่าบรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 295,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.4.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัท ์ประจาํหอ้งผูบ้รหิาร ต ัง้ไว ้ 250,000           บาท

โทรศพัทเ์คลือ่นทีผู่บ้รหิาร และค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่องทีเ่ป็นทรพัย์

สนิทีใ่ชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.4.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทแ์ละค่าธรรมเนียมรกัษา ต ัง้ไว ้ 30,000            บาท

เครื่องทีเ่ป็นทรพัยส์นิและใชใ้นราชการกองกจิการสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

2.4.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทแ์ละค่าธรรมเนียมรกัษา ต ัง้ไว ้ 15,000            บาท

เครื่องทีเ่ป็นทรพัยส์นิและใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที่

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.4 ประเภทค่าบรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 500,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.4.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าบรกิารไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ตัง้ไว ้ 500,000           บาท

ค่าธนาณตั ิค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตูไ้ปรษณีย ์และค่าฝาก

ส่งหนงัสอื และไปรษณียภ์ณัฑต่์าง ๆ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.5 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 270,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.4.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมในการเป็น ต ัง้ไว ้ 250,000           บาท

สมาชกิสญัญาณดาวเทยีม และค่าธรรมเนียมในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต

สาํหรบัใชใ้นกิจการขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

2.4.5.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ต ัง้ไว ้ 20,000            บาท

ค่าเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเรว็ สาํหรบัใชใ้นราชการกองกิจการ

สภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3.  งบลงทนุ รวม 8,055,110         บาท

3.1  หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 2,555,110         บาท

3.1.1 ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 608,210           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 85,000            บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 3 เครื่อง

รายละเอยีดดงัน้ี

  - แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอก-

อากาศ) ขนาดไม่ตํา่กว่า 24,000 BTU จาํนวน 1 เครื่อง

 - แบบแยกส่วน ชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอก-

อากาศ) ขนาดไม่ตํา่กว่า 15,000 BTU จาํนวน 2 เครื่อง

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 18,000            บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอรเ์จต็

จาํนวน 1 เครื่อง  รายละเอยีดดงัน้ี 

 -สามารถส่งเอกสารไม่นอ้ยกว่า 20 แผ่น/ครัง้

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์

ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 75,000            บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อบอรด์นิทรรศการ จาํนวน 

3 ชดุ รายละเอยีดดงัน้ี
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  - ป้ายขาต ัง้โรลอพั แบบเก็บเน้ืองานได ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า

1.00 x 1.60 เมตร จาํนวน 10 ชดุ 

  - ป้ายต ัง้ป๊อบอพั ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2.30 x 4.30 เมตร จาํนวน 2 ชดุ

 - ป้ายขาต ัง้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 0.80 x 1.80 เมตร จาํนวน 15 ชดุ

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 28,600            บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุอเนกประสงค ์พรอ้มเกา้อี้

จาํนวน 1 ชดุ รายละเอยีดดงัน้ี

 - โตะ๊ประชมุอเนกประสงค ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 240x120x75

เซนตเิมตร จาํนวน 1 ตวั

  - เกา้อี้บผุา้ฝ้าย ขาเหลก็ชบุโครเมีย่ม ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

45 x 55 x 90 เซนตเิมตร  จาํนวน 8 ตวั 

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 231,260 บาท

ปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ดงัน้ี

หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ชัน้ 3) 

ประกอบดว้ย 

1. เกา้อี้เสรมิ  จาํนวน 40 ตวั  มรีายละเอยีดดงัน้ี

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 440 x ลกึ 610 x สูง 900 มลิลเิมตร 

 - ขาเกา้อี้ทาํดว้ยเหลก็แป๊บ ชบุโครเมีย่ม โครงดดัขึ้นรูป 

   ชบุโครเมีย่มอย่างด ี
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 - ทีน่ ัง่เป็นไมอ้ดัหนา บฟุองนํา้อย่างดหีนา หุม้ดว้ยหนงัเทยีม 

 - จกุปลายขาและปุ่ มกนักระแทก ฉีดขึ้นรูปดว้ยพลาสตกิ

   คุณภาพอย่างด ี

 - พนกัพงิทาํดว้ยไมอ้ดัโคง้รบัหลงัชนิดหนา บฟุองนํา้อย่างด ี

   หุม้ดว้ยหนงัเทยีม

 - มเีหลก็ยดึขาหนา้กบัขาหลงั ท ัง้ดา้นซา้ยและดา้นขวา 

2. เกา้อี้บนบลัลงัก ์จาํนวน 2 ตวั มรีายละเอยีดดงัน้ี

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 67 ซม. x ลกึ 74 ซม. x สูง

113 - 124 ซม. 

 - เกา้อี้พนกัพงิสูง มทีีท่า้วพลาสตกิ หุม้หนงั

 - ทีน่ ัง่เป็นเบาะบดุา้ยฟองนํา้อย่างด ี

 - หุม้หนงั เลอืกสไีด ้

 - มโีชค๊ปรบัสูง - ตํา่ ได ้

 - ขาเหลก็ชบุ มลีอ้เลือ่น

หอ้งรบัรองสมาชิกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ชัน้ 3) 

ประกอบดว้ย

ตูเ้หลก็เก็บเอกสารชนิดบานเลือ่นแบบกระจก ขนาด

ไม่นอ้ยกว่า 150 x 40 x 87 เซนตเิมตร จาํนวน 2 ใบ 

หอ้งประชุมเลก็ (ชัน้ 3)  ประกอบดว้ย

1. โตะ๊ประชมุ จาํนวน 11 ตวั มคุีณสมบตัดิงัน้ี

โตะ๊ประชมุโลง่

 - มขีนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 150 เซนตเิมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า

60 เซนตเิมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 75 เซนตเิมตร

 - แผ่นทอ๊ปโตะ๊ผลติจากไม ้Particle Board ความหนา

28 มลิลเิมตร เคลอืบผวิดว้ย Melamine Rasin Film ดว้ย

ระบบ Short Cycle ปิดขอบดา้นขา้งดว้ย Edge PVC ความหนา

 0.5 มลิลเิมตร 
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 - ขาโตะ๊ผลติจากเหลก็แป๊บกลมขนาด 2 น้ิว ชบุเคลอืบผวิ

ดว้ยโครเมยีม ตรงกลางปิดดว้ยเหลก็แผ่นเพรสขึ้นรูปพ่นเคลอืบผวิ

ดว้ยส ีEpoxy และอบดว้ยความรอ้น ขาโตะ๊มช่ีองรอ้ยสายไฟ

จากดา้นลา่งถงึดา้นบน ดา้นลา่งของขาโตะ๊ตดิปุ่ มพลาสตกิสามารถ

ปรบัระดบัสูง -ตํา่ ได ้

2. เกา้อี้ผูเ้ขา้ร่วมประชมุ จาํนวน 20 ตวั

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 63 ซม. x ลกึ 65 ซม. x สูง

95 - 103 ซม.

 - โครงสรา้งภายในของทีน่ ัง่และพนกัพงิของเกา้อี้ผลติจาก

เหลก็ดดัขึ้นรูป

 - ภายในบดุว้ยฟองนํา้ตดัและขึ้นรูปตามรูปเกา้อี้

 - ทา้วแขนเกา้อี้เป็นพลาสตกิ PP ฉีดขึ้นรูป มเีบาะนวม

หุม้หนงั

 - โครงขาเกา้อี้ 5 แฉก ผลติจากเหลก็พบัขึ้นรูปชบุโครเมีย่ม

พรอ้มลูกลอ้

 - ปรบัระดบัสูง - ตํา่ ได ้ใชร้ะบบไฮโดรลคิ 

 - วสัดุหุม้ดว้ยหนงัเทยีม

3. เกา้อี้ประชมุสาํหรบัประธาน จาํนวน 1 ตวั

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 64 ซม. x ลกึ 71 ซม. x สูง

106 - 114 ซม. พนกัพงิกลาง มทีีท่า้วแขนพลาสตกิ หุม้หนงั

 - เกา้อี้พนกัพงิกลาง มทีีท่า้วแขนพลาสตกิ หุม้หนงัเลอืกสไีด ้

 - ทีน่ ัง่เป็นเบาะบดุา้ยฟองนํา้อย่างด ี

 - มโีชค๊ปรบัสูง - ตํา่ ได ้

 - ขาเหลก็ชบุ มลีอ้เลือ่น

หอ้งประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ชัน้ 3)

ประกอบดว้ย
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1. โตะ๊ทาํงานประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

จาํนวน 1 ตวั 

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 180 ซม. x ลกึ 80 ซม. x สูง

75 ซม.

 - โครงสรา้งไมส้กัปิดดว้ยไมอ้ดัสกั

 - หนา้โตะ๊ปิดดว้ยไมอ้ดัลายปุ่ มมะค่า

 - กระจกปูโตะ๊ 1 แผ่น พรอ้มผา้สกัหลาด

 - มลีิ้นชกัขวา - ซา้ย

 - เคลอืบสธีรรมชาตดิว้ยแลคเกอร์

2. เกา้อี้ทาํงานประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

จาํนวน 1 ตวั 

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 63 ซม. x ลกึ 70 ซม. x สูง

112 - 121 ซม. 

 - พนกัพงิสูง มทีีท่า้วแขนเหลก็ หุม้เบาะ

 - ทีน่ ัง่เป็นเบาะบดุา้ยฟองนํา้อย่างด ี

 - หุม้หนงั เลอืกสไีด ้

 - มโีชค๊ปรบัสูง - ตํา่ ได ้

 - ขาเหลก็ชบุ มลีอ้เลือ่น

หอ้งรองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ชัน้ 3)

ประกอบดว้ย

1. โตะ๊ทาํงานรองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

จาํนวน 2 ตวั 

 - โครงสรา้งทาํจากไมพ้ารต์เิคิล ปิดผวิ PVC

 - หนา้โตะ๊โคง้ หนา 28 มม. ปิดดว้ยผวิ PVC

 - บงัตาและขาโตะ๊ทาํจากไมพ้ารต์เิคิลหนา้ไม่นอ้ยกว่า 19 มม.

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 135 ซม. x ลกึ 85 ซม. x สูง

75 ซม.
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2. เกา้อี้ทาํงานรองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

จาํนวน 2 ตวั 

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า กวา้ง 62 ซม. x ลกึ 68 ซม. x สูง

101 - 110 ซม. 

 - เกา้อี้พนกัพงิ มทีีท่า้วแขนเหลก็ หุม้เบาะ

 - ทีน่ ัง่เป็นเบาะบดุา้ยฟองนํา้อย่างด ี

 - หุม้หนงั เลอืกสไีด ้

 - มโีชค๊ปรบัสูง - ตํา่ ได ้

 - ขาเหลก็ชบุ มลีอ้เลือ่น

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 16,900            บาท

ปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อ

เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั  (มรีะบบฟอกอากาศ) 

พรอ้มตดิต ัง้ จาํนวน 1 เครื่อง ตดิต ัง้บรเิวณหอ้งควบคุมเครื่องเสยีง

หอ้งประชมุสภาฯ ช ัน้ 3  มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 - ขนาดไม่ตํา่กว่า 9,000 บทียูี

 - ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 

และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร ์5

ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนือบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์

ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานทีใ่ชง้าน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองการเจา้หนา้ที่

3.1.1.7 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 71,500             บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน 

จาํนวน 11 ตวั รายละเอยีดดงัน้ี

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า 152 (W) x 76 (D) x 74 (H)

 - มลีิ้นชกัใส่เอกสาร ไม่นอ้ยกว่า 6 ลิ้นชกั

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.8 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 48,950             บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน 

จาํนวน 11 ตวั  รายละเอยีดดงัน้ี

 - ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 60 เซนตเิมตร

 - สูงไม่นอ้ยกว่า 88 เซนตเิมตร

 - ยาวไม่นอ้ยกว่า 64 เซนตเิมตร

 - สามารถปรบัระดบัสูง-ตํา่ได ้

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.9 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 16,500             บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ประตูบานเลือ่น 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 115 x 40 x 85 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3.1.1.10 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 16,500             บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 45 x 60 x 130 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.2  ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ จาํนวน 980,000           บาท

กองการเจา้หนา้ที่

3.1.2.1 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 980,000           บาท

ยานพาหนะและขนส่งเพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

รถยนตน์ัง่ ประเภทบรรทกุ (ดเีซล) ขนาด 1 ตนั ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ 

ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซี ีจาํนวน 1 คนั

โดยมคุีณลกัษณะพื้นฐานดงัน้ี

 - เป็นกระบะสาํเรจ็รูป

 - หอ้งโดยสารเป็นแบบดบัเบิ้ลแคบ 4  ประตู

 - ราคารวมเครื่องปรบัอากาศ

 - ราคารวมภาษสีรรพสามติ

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนือบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ เน่ืองจากมคีวามจาํเป็น

ตอ้งใชร้ถยนตท์ีม่สีมรรถนะทีด่ ีเพือ่ความปลอดภยัต่อการใชง้าน 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.3  ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 30,000             บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 6,000              บาท

ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
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สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล จาํนวน 

1 เครื่อง  รายละเอยีดดงัน้ี

  - มหีน่วยความจาํภายในไม่นอ้ยกว่า 16 GB 

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ ตาม ตัง้ไว ้ 18,000            บาท

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรองประธานสภา ฯ

ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อ

ไมโครโฟนแบบไรส้าย  จาํนวน 2 ชดุ ใชใ้นหอ้งประชมุสภาฯ  

มคุีณลกัษณะพื้นฐาน ดงัน้ี

เครือ่งสง่

 - Carrier Wave frequency range  UHF 790-800 MHz

 - Frequency  Oscillation  Mode    Quartz Control 

 - Frequency  Responses   50Hz-18KHz

 - Image  Interference Ratio  >80dB

 - S/N Ratio  >90dB

 - T.H.D  (1KH
z
)   <0.5%@1KHz

 - Power   12 - 18 VDC 600ma

ไมโครโฟน

 - Carrier  Wave Frequency range  UHF 790-800 MHz

 - Spurious Emissions  <-60dBc

 - Radio Frequency Output  Power   < 30mW

 - Battery  AA 1.5V X 2

 - Type   Dynomic  Microphone

 - Modulation Type  FM
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ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ  

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการเจา้หนา้ที่

3.1.3.3 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้า ต ัง้ไว ้ 6,000              บาท

และวทิยุเพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล

จาํนวน 1  เครื่อง รายละเอยีดดงัน้ี

 - มหีน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า 16 GB

ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.4  ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 322,000           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 65,000            บาท

โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องถ่ายภาพมมุสูงดว้ย

วทิยุบงัคบั จาํนวน  1 เครื่อง รายละเอยีดดงัน้ี

 - สามารถถ่ายวดีโีอไดค้วามละเอยีด ไม่นอ้ยกว่า 4K

 - ถ่ายภาพน่ิงไดค้วามละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 12 ลา้นพกิเซล

 - เลนซ ์Sony EXMOR 1/2.3" หรอืดกีว่า

 - สามารถบนิไดใ้นระยะไกลไม่ตํา่กว่า 2 กม.

 - บงัคบัดว้ยความถีไ่ม่นอ้ยกว่า 2.1 GHz

 - แบตเตอรี่ไม่นอ้ยกว่า 6000mAh แบบ LiPo 2S 

จาํนวน 2 กอ้น

 - สามาถบงัคบัผ่าน iOS 8.0,Android 4.1.2 หรอืสูงกว่า
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 - ม ีMemory ไม่นอ้ยกว่า 64GH จาํนวน 2 อนั

 - บนิไดน้าน (ใชง้านไดน้านไม่ตํา่กว่า 15 นาท)ี 

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ต ัง้ไว ้ 225,000           บาท

ตามโครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรองประธานสภา ฯ

ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ตดิต ัง้ใน

หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ช ัน้ 3) 

ประกอบดว้ย

1. เครื่องฉายมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั WXGA 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3000Ansi Lumens พรอ้มตดิต ัง้ จาํนวน 3 ชดุ 

มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มขีนาด LCD Panel 

ไมน่อ้ยกว่า 0.59 น้ิว With MLA(D8) หรอื DLP Projector โดยการฉายตอ้ง

ไมก่่อใหเ้กดิ RAINBOW EFFECT

 - สามารถแสดงผลทีค่วามละเอยีดอย่างนอ้ย 1280x800 จดุ 

(True WXGA)

  - กาํลงัส่องสว่างของแสงขาว (White Light Output) 

ไม่นอ้ยกว่า 3,000 ANSI lumen และแสงส ี(Color Light Output) 

ไม่นอ้ยกว่า 3,000 ANSI lumen

 - มอีตัราส่วน Contrast Ration ไม่นอ้ยกว่า 10,000 : 1

 - มลีาํโพงในตวัเครื่องไม่นอ้ยกว่า 2 วตัต์

 - สามารถเลอืกปรบัโหมดความสว่างหลอดภาพได ้2 โหมด 

(Normal/Eco) โดยสามารถเลอืกไดจ้ากท ัง้ตวัเครื่องและรโีมทคอลโทรล

 -  หลอดภาพมอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 5,000 ช ัว่โมง

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  226



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ในโหมดปกต ิและไม่นอ้ยกว่า 6,000 ช ัว่โมงในโหมดประหยดั

 - มอีตัราส่วนการซูมภาพแบบออฟตคิอลไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.2 เท่า

 - มช่ีองต่อสญัญาณเขา้ D-sub 15 pin 1 ช่อง, S-Video 

1 ช่อง, Composite Video 1 ช่อง, Audio ชนิด RCA (White/Red) 

1 ช่อง, HDMI 1 ช่อง, USB Type A และ Type B อย่างละ 1 ช่อง

 - สามารถฉายภาพพรอ้มเสยีงผ่าน USB ได ้(USB Display 

With Audio)

 - สามารถปรบัแกส้ีเ่หลีย่มคางหมโูดยปรบัเป็นมมุไดท้ ัง้ 4 มมุ 

(Quick Corner) เพือ่รองรบัการวางเครื่องฉายแบบเอยีงได ้

 - มหีนงัสอืรบัรองการเก็บสาํรองอะไหลไ่ม่นอ้ยการ 5 ปี และ

สนิคา้ทีน่าํเสนอตอ้งเป็นของแท,้ ของใหม่, ไม่เป็นสนิคา้เก่าเก็บ ไม่เป็น

สนิคา้ตกรุ่น โดยมจีดหมายรบัรองจากเจา้ของผลติภณัฑ์

2. จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 น้ิว 

พรอ้มรโีมทไรส้าย  พรอ้มตดิต ัง้จาํนวน 3 จอ มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - เน้ือผา้ MW High Gain ใหค้วามสว่างเพิม่อย่างนอ้ย

ไม่ตํา่กว่า 1.4 เท่า

 - กลอ่งจอรบัภาพทาํดว้ยวสัดุเหลก็อย่างด ีใหค้วามแขง็แรง

ทนทาน

 - ควบคุมการขึ้นลงของจอรบัภาพ และมว้นเก็บดว้ยมอเตอร์

ไฟฟ้า

 - ปรบัความสูงของจอ จากการเลือ่นจอ ขึ้น-ลง ไดท้กุตาํแหน่ง

และหยุดโดยอตัโนมตัเิมือ่เลือ่น   ขึ้นสุด-ลงสุด ควบคุมการขึ้นลงของ

จอรบัภาพดว้ยรโีมทมสีายและไรส้ายได ้

 - รโีมทไรส้ายส่งสญัญาณโดยคลืน่วทิยุ ทาํใหใ้ชง้านไดอ้ย่าง

สะดวก โดยสามารถกาํหนดตาํแหน่งการหยุดจออตัโนมตัทิีร่โีมท

ไรส้ายได ้
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 - สามารถปรบัใหค้วบคุมจอหลายจอดว้ยรโีมทตวัเดยีวกนั

และควบคุมจอเดยีวดว้ยหลาย ๆ รโีมท โดยผูใ้ชส้ามารถปรบัไดเ้อง

 - สามารถตดิต ัง้จอไดท้ ัง้แบบแขวนเพดานหรอืยดึตดิกบัผนงั

 - เน้ือจอสขีาวทาํจากวสัดุ Fiber ใหค้วามเนียนเรยีบ 

สามารถป้องกนัเชื้อรา ป้องกนัการตดิไฟ และทาํความสะอาดได ้

เน้ือจอเป็นชิ้นเดยีวไม่มรีอยต่อ มขีอบจอสดีาํและดา้นหลงัจอเคลอืบสดีาํ

 - ชดุรโีมทควบคุม และมอเตอรไ์ดร้บัมาตรฐาน CE 

รบัประกนัมอเตอรอ์ย่างนอ้ย 2 ปี

3. เครื่องเลอืกสญัญาณ Input จาํนวน 1 ชดุ มคุีณลกัษณะ

ดงัน้ี

3.1 เครื่องเลอืกสญัญาณ Input ตอ้งม ีPort ในการเชื่อมต่อ

ไม่นอ้ยกว่า

 - HDMI Input ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง

 - VGA Input ไม่นอ้ยกว่า 3 ช่อง

 - Video (YCbCr / YPbPr + L/R) ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

 - CV & Analog Stereo ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

3.2 เครื่องเลอืกสญัญาณ Input ตอ้งม ีPort Output 

สาํหรบัการต่อไม่นอ้ยกว่า

 - HDMI Output ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่อง

 - VGA Output ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง

3.3 เครื่องเลอืกสญัญาณ Input ตอ้งมคีวามสามารถ

ในการ Upscaling ทีม่คีวามละเอยีด Standard Definition ใหเ้ป็น 

High-Definition Display

3.4 สามารถกดเลอืกช่องสญัญาณไดจ้ากตวัเครื่องหรอืผ่าน

รโีมทไรส้าย

3.5 รองรบั Frame Rate Conversion
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3.6 รองรบั RS-232, IP (Telnet / Web GUI) 

และรโีมทคอนโทรล ในการควบคุมเครื่อง

3.7 รบัประกนัตวัเครื่องอย่างนอ้ย 1 ปี

4. เครื่องแปลงสญัญาณ  จาํนวน 1 ชดุ 

5. เครื่องรบัสญัญาณสาํหรบัโปรเจคเตอรแ์บบ wirless  

จาํนวน 1 ชดุ 

การตดิต ัง้ระบบและการเดนิสาย จะตอ้งดาํเนินการดงัน้ี

1. ผูข้ายตอ้งตดิต ัง้เครื่องฉายพรอ้มจอมอเตอรไ์ฟฟ้าให ้

สามารถใชง้านไดโ้ดยสมบูรณแ์ละเดนิสายต่าง ๆ ใหส้วยงามเรยีบรอ้ย

2. การตดิต ัง้เครื่องฉายมลัตมิเีดยีท ัง้ 3 ชดุ ตอ้งใหม้กีารฉาย

เป็นภาพเดยีวกนัท ัง้ 3 จอ

3. ผูข้ายจะตอ้งตดิต ัง้ระบบใหส้ามารถฉายภาพผ่านระบบ 

Wireless

4. ผูข้ายตอ้งทาํการเดนิสาย HDMI ไปยงัเครื่องฉาย

มลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรท์ ัง้ 2 ชดุ และสาย VGA 1 ชดุ โดยไม่ให ้

เกิดสญัญาณรบกวน และมคีวามคมชดัของสญัญาณภาพ

5. ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้าใหเ้ครื่องฉายโดยม ีBreaker สาํหรบั

ตดักระแสไฟฟ้า และเมือ่มกีารจ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้เครื่องฉายจะตอ้ง

ตดิขึ้นมาแบบอตัโนมตั ิโดยไม่ตอ้งเปิดเครื่องผ่านรโีมท

6. ผูข้ายตอ้งตดิต ัง้ระบบใหส้ามารถเปิด – ปิด ไฟฟ้าสาํหรบั

ควบคุมการฉายผ่านระบบเครอืข่าย Network IP ได ้และ Remote 

ไรส้าย (แทนการเปิดดว้ย Breaker ในขอ้ 5)

7.  ผูข้ายตอ้งเดนิสายสญัญาณเสยีงจากเครื่องคอมพวิเตอร์

แบบพกพาหรอืเครื่องทีส่าํหรบัใขง้าน Present ใหส้ญัญาณเสยีงออก

ไปยงัระบบหลกัได ้

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนือ

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานทีใ่ชง้าน

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองการเจา้หนา้ที่

3.1.4.3 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณา ตัง้ไว ้ 32,000            บาท

และเผยแพร่เพือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพน่ิง

ระบบดจิติอล จาํนวน 1  กลอ้ง รายละเอยีด  ดงัน้ี

 - เป็นกลอ้งดจิติอลชนิดเปลีย่นเลนสไ์ดพ้รอ้มแฟลซในตวั

 - ความละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 24.3 ลา้นพกิเซล

 - มหีน่วยความจาํไม่นอ้ยกว่า 8 GB

 - มรีะบบป้องกนัภาพส ัน่ไหว

 - มไีมโครโฟนแบบสเตอรโิอในตวั

 - สามารถถ่ายโอนขอ้มลูจากกลอ้งไปยงัเครื่องคอมพวิเตอรไ์ด ้

 - สามารถถ่ายภาพต่อเน่ือง สูงสุด 6 ภาพ/วนิาที

 - สามารถรบัสญัญาณ Wifi ได ้

 - มกีระเป๋าบรรจกุลอ้งพรอ้มสายสะพาย

ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนือบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์ปี 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ เน่ืองจากมคีวามจาํเป็น

ตอ้งใชใ้นภารกจิจดัฝึกอบรมโครงการต่างๆ เพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์

ขอ้มลูข่าวสารเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็และทนัเหตกุารณ ์

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.5  ประเภทครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ จาํนวน 614,900           บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 19,000            บาท

คอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction 

ชนิดเลเซอร/์ชนิด  LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558 

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 45  หรอื
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คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.5.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 34,500            บาท

คอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย

(Access Point) แบบที ่1 จาํนวน 5 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 32  หรอื

คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนดขณะจดัซื้อ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.5.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 290,000           บาท

คอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสาร

ระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่2 จาํนวน 10 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 48   หรอื

คุณสมบตัทิีด่กีว่า  ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.5.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 37,000            บาท

คอมพวิเตอร ์เพือ่ใชใ้นราชการสาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสาร

ระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่3 จาํนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 49  หรอื

คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.5.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ตาม ตัง้ไว ้ 21,000            บาท

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรองประธานสภา ฯ

ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ใชใ้นหอ้งควบคุม

เครื่องเสยีงหอ้งประชมุสภาฯ (ช ัน้ 3) สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 

คอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี พ.ศ.2558 ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ขอ้ 11 หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีกาํหนดขณะจดัซื้อ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

กองการเจา้หนา้ที่

3.1.5.6 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 144,000           บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร์

สาํหรบัสาํนกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 น้ิว) จาํนวน 9 เครื่อง

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร ขอ้ 7 หรอื คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.5.7 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 14,800            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร์

 /ชนิด LED ขาวดาํ (18 หนา้/นาท)ี  จาํนวน  4  เครื่อง 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร ขอ้ 38 หรอื คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  232



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3.1.5.8 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 19,000            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ์

Multifunction  ชนิดเลเซอร/์ชนิด LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร ขอ้ 45 หรอื คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.5.9 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 18,600            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า 

ขนาด 800 VA  จาํนวน  6 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 52 หรอื

คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.5.10 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 17,000            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองการเจา้หนา้ที ่องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊

สาํหรบังานสาํนกังาน  จาํนวน  1  เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 10 หรอื

คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  233



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

3.2  หมวดค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 5,500,000         บาท

3.2.2 ประเภทค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั จาํนวน 5,500,000         บาท

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ตัง้ไว ้ 5,500,000         บาท

ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามโครงการปรบัปรุง

ศาลาประชาคม โดยดาํเนินการปรบัปรุงหลงัคา, อาคารคอนกรตี

เสรมิเหลก็ ขนาดกวา้ง 23.80 เมตร ยาว 35.00 เมตร และก่อสรา้ง

หอ้งนํา้ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร พรอ้มตดิต ัง้

ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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งานวางแผนสถติแิละวชิาการ รวม 11,004,420        บาท

1.  งบบคุลากร รวม 6,935,320         บาท

1.1  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 6,935,320         บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 6,076,720         บาท

กองแผนและงบประมาณ

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 6,076,720         บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองแผนและงบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 254,400           บาท

กองแผนและงบประมาณ

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ตัง้ไว ้ 67,200            บาท

ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืน

และเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน

เท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 187,200           บาท

ของขา้ราชการกองแผนและงบประมาณ ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.3 ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200             บาท

กองแผนและงบประมาณ

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการกองแผน ตัง้ไว ้ 67,200            บาท

และงบประมาณตาํแหน่งประเภทบรหิาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 513,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงนิปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 513,000           บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาํแหน่งต่างๆ ของกองแผนและงบประมาณ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.5 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 24,000             บาท

กองแผนและงบประมาณ

1.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 24,000            บาท

ของพนกังานจา้งกองแผนและงบประมาณ ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบดําเนินงาน รวม 3,878,000         บาท

2.1  หมวดค่าตอบแทน รวม 768,000           บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 350,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 350,000           บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็น

กรณีเร่งด่วน และมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทย

กาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบา้น จาํนวน 350,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 350,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามระเบยีบ 

หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร จาํนวน 68,000             บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 68,000            บาท

ขา้ราชการกองแผนและงบประมาณ ตามระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2  หมวดค่าใชส้อย รวม 2,270,000         บาท

2.2.1 ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จาํนวน 800,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพมิพเ์ยบ็เลม่ เขา้ปกหนงัสอื ตัง้ไว ้ 500,000           บาท

เอกสาร ถ่ายสาํเนาขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย แผนพฒันาทอ้งถิน่

แผนการดาํเนินงานและหนงัสอืต่าง ๆ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัทาํรายงานผล ตัง้ไว ้ 300,000           บาท

การปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ประจาํปี 2559 รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2 ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 100,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใชใ้นการรบัรอง และค่าบรกิารอืน่ ๆ ซึง่จาํเป็น

ตอ้งจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลี้ยงรบัรองคณะกรรมการหรอือนุกรรมการ

ทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืตามระเบยีบหรอืหนงัสอืส ัง่การ  

ของกระทรวงมหาดไทย หรอืการประชมุระหว่างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืองคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกิจหรอืเอกชน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ จาํนวน 1,150,000         บาท

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองแผนและงบประมาณ

2.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตดิตามและ ตัง้ไว ้ 300,000           บาท

ประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชมุ ต ัง้ไว ้ 600,000           บาท

เชงิปฏบิตักิารการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการใน ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใชจ่้าย

อืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร สาํหรบับคุคล

ภายนอกทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้เป็นคณะกรรมการมาปฏบิตัริาชการ

ตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

หรอืบคุคลทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีรอ้งขอเพือ่

ปฏบิตัหินา้ทีใ่นกิจการทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 150,000           บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง 

ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ฯลฯ สาํหรบัขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานในกองแผนและงบประมาณ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4 ประเภทค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซม จาํนวน 220,000           บาท

บาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองแผนและงบประมาณ

2.2.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมวสัดุ ตัง้ไว ้ 20,000            บาท

ครุภณัฑ ์ของกองแผนและงบประมาณทีช่าํรุดเสยีหาย เช่น 

เครื่องพมิพด์ดี เครื่องคอมพวิเตอรฯ์ลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อม รถยนต ์ยานพาหนะต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 200,000           บาท

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฏรธ์านีทีใ่ชใ้นราชการตามภารกจิ

ของกองแผนและงบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3  หมวดค่าวสัดุ รวม 810,000           บาท

2.3.1 ประเภทวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 200,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.3.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 5,000              บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.3.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 5,000              บาท

ราชการกองแผนและงบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 200,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.3.3.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ใชใ้นการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของกองแผนและงบประมาณ เพือ่ซ่อมแซมของเดมิทีช่าํรุด สกึหรอ

และหมดสภาพอายุการใชง้าน ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 150,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.3.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 150,000           บาท

ใชใ้นราชการกองแผนและงบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.5 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000              บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.3.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 5,000              บาท

ราชการของกองแผนและงบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.6 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร ์ จาํนวน 250,000           บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.3.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 250,000           บาท

ราชการกองแผนและงบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000             บาท

2.4.1 ประเภทค่าโทรศพัท์ จาํนวน 30,000             บาท

กองแผนและงบประมาณ

2.4.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 30,000            บาท

กองแผนและงบประมาณ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3. งบลงทนุ รวม 191,100           บาท

3.1  หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 191,100           บาท

3.1.1 ประเภทครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ จาํนวน 191,100           บาท

กองแผนและงบประมาณ

3.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อคุรภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 161,000           บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการ กองแผนและงบประมาณ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

เครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล แบบที ่1  (จอขนาด

ไม่นอ้ยกว่า 18.5 น้ิว) จาํนวน 7 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลางและ

คุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558  

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 8 หรอื

คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 14,600            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการ กองแผนและงบประมาณ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

เครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ (30 หนา้/นาท)ี

จาํนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 39  หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่า  ตามที่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ  

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อคุรภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 15,500            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการ กองแผนและงบประมาณ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด  800  VA  จาํนวน  5  เครื่อง

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี พ.ศ.2558 ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

ขอ้ 52  หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่า  ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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งานบรหิารงานคลงั รวม 30,874,160        บาท

1.  งบบคุลากร รวม 18,548,360        บาท

1.1  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 18,548,360        บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 17,245,360        บาท

กองคลงั

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 8,843,640         บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองคลงั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 7,307,820         บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองพสัดุและทรพัยส์นิ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

หน่วยตรวจสอบภายใน

1.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 1,093,900         บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของหน่วยตรวจสอบภายใน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 593,600           บาท

กองคลงั

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ตัง้ไว ้ 67,200            บาท

กองคลงัทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืน

และเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน

เท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวรายเดอืนของ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ขา้ราชการกองคลงั ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองพสัดุและทรพัยส์นิ

1.1.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ตัง้ไว ้ 67,200            บาท

กองพสัดุและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมาย

ว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทน

เป็นรายเดอืนเท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.4 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวรายเดอืนของ ต ัง้ไว ้ 259,200           บาท

ขา้ราชการกองพสัดุและทรพัยส์นิ ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.3 ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 134,400           บาท

กองคลงั

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการกองคลงั ต ัง้ไว ้ 67,200            บาท

ตาํแหน่งประเภทบรหิาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

1.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการกองพสัดุ ต ัง้ไว ้ 67,200            บาท

และทรพัยส์นิ ตาํแหน่งประเภทบรหิาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.4 ประเภทค่าจา้งประจาํ จาํนวน 300,000           บาท

กองคลงั

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจาํตาํแหน่งต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 300,000           บาท

พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิค่าจา้งประจาํปีของกองคลงั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.5  ประเภทเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจา้งประจาํ จาํนวน 15,000             บาท

กองคลงั

1.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํ ต ัง้ไว ้ 15,000            บาท

กองคลงั ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนเดมิถงึข ัน้สูงสุด

ของอนัดบั และค่าตอบแทนพเิศษตามมตคิณะรฐัมนตร ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.6 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 200,000           บาท

กองคลงั

1.1.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงนิปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาํแหน่งต่างๆ ของกองคลงั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.7 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 60,000             บาท

กองคลงั

1.1.7.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 60,000            บาท

ของพนกังานจา้งกองคลงั ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบดําเนินงาน รวม 6,196,000         บาท

2.1  หมวดค่าตอบแทน รวม 2,164,000         บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่ จาํนวน 200,000           บาท

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อหรอื ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

จดัจา้ง คณะกรรมการตรวจการจา้ง และผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง

ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนดของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 720,000           บาท

กองคลงั

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณี

เร่งด่วน และมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 400,000           บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณี

เร่งด่วน และมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

หน่วยตรวจสอบภายใน

2.1.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 20,000            บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณี

เร่งด่วน และมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบา้น จาํนวน 814,000           บาท

กองคลงั

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการกองคลงั ต ัง้ไว ้ 500,000           บาท

ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

กองพสัดุและทรพัยส์นิทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามระเบยีบ

หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

หน่วยตรวจสอบภายใน

2.1.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 114,000           บาท

หน่วยตรวจสอบภายใน ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามระเบยีบ 

หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.1.4 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร จาํนวน 430,000           บาท

กองคลงั

2.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

ขา้ราชการกองคลงัตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.1.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ขา้ราชการกองพสัดุและทรพัยส์นิ ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

หน่วยตรวจสอบภายใน

2.1.4.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 30,000            บาท

ขา้ราชการหน่วยตรวจสอบภายใน ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2  หมวดค่าใชส้อย รวม 2,552,000         บาท

2.2.1 ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จาํนวน 882,000           บาท

กองคลงั

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการโฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ไว ้ 50,000            บาท

การประชาสมัพนัธง์านในภารกจิหนา้ทีข่องกองคลงั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 500,000           บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เช่น เครื่องถ่ายเอกสารและ

อืน่ๆ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบคุคลภายนอกใหท้าํการ ต ัง้ไว ้ 32,000            บาท

อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค่าจา้งเหมาในการเขยีนรหสัพสัดุ ค่าจา้งเขยีน

โปรแกรมการใชง้านในสาํนกังาน และค่าจา้งเหมาบรกิารท ัว่ไปของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าทาํประกนัภยัเกี่ยวกบัยานพาหนะและ ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

ขนส่งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.2 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 1,100,000         บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองคลงั

2.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 400,000           บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง 

ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ฯลฯ สาํหรบัขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานในกองคลงั

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 500,000           บาท

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.2.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง 

ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ฯลฯ สาํหรบัขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานในกองพสัดุและทรพัยส์นิ

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการใน ต ัง้ไว ้ 50,000            บาท

ราชอาณาจกัรและนอกอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั

ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ ค่าธรรมเนียม 

ในการใชส้นามบนิและค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัร สาํหรบับคุคลภายนอก ทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้เป็น

คณะกรรมการมาปฏบิตัริาชการตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี หรอืบคุคลทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีรอ้งขอเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นกจิการทีเ่ป็นประโยชนต่์อ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาการจดัเก็บรายได ้

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  247



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หน่วยตรวจสอบภายใน

2.2.2.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 50,000            บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง 

ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ฯลฯ สาํหรบัขา้ราชการ 

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง ทีป่ฏบิตังิานในหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3 ประเภทค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซม จาํนวน 570,000           บาท

บาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองคลงั

2.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมวสัดุครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 300,000           บาท

ของกองคลงัทีช่าํรุดเสยีหายทีม่ใิช่การซ่อมแซมบาํรุงรกัษาโครงสรา้ง

ของครุภณัฑข์นาดใหญ่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมวสัดุ ตัง้ไว ้ 200,000           บาท

ครุภณัฑ ์ของกองพสัดุและทรพัยส์นิทีช่าํรุดเสยีหาย เช่น 

เครื่องพมิพด์ดี เครื่องคอมพวิเตอร ์ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อม รถยนต ์ยานพาหนะต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 50,000            บาท

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฏรธ์านีทีใ่ชใ้นราชการตามภารกจิ

ของกองพสัดุและทรพัยส์นิ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

หน่วยตรวจสอบภายใน

2.2.3.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมวสัดุ ตัง้ไว ้ 20,000            บาท

ครุภณัฑ ์ของหน่วยตรวจสอบภายในทีช่าํรุดเสยีหาย เช่น 

เครื่องพมิพด์ดี เครื่องคอมพวิเตอรฯ์ลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3  หมวดค่าวสัดุ รวม 1,390,000         บาท

2.3.1 ประเภทวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 500,000           บาท

กองคลงั

2.3.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

กองคลงั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.3.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 250,000           บาท

กองพสัดุและทรพัยส์นิ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

หน่วยตรวจสอบภายใน

2.3.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 50,000            บาท

หน่วยตรวจสอบภายใน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 30,000             บาท

กองคลงั

2.3.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวัสาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 20,000            บาท

ราชการกองคลงั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.3.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวัสาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 10,000            บาท

ราชการกองพสัดุและทรพัยส์นิ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 270,000           บาท

กองคลงั

2.3.3.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ใชใ้นการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ

ของกองคลงั เพือ่ซ่อมแซมของเดมิทีช่าํรุดสกึหรอ และหมดสภาพอายุ

การใชง้านใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.3.3.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่งสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 70,000            บาท

ใชใ้นการบาํรุงรกัษาซ่อมแซมรถยนตส่์วนกลางทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ
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ของกองพสัดุและทรพัยส์นิ เพือ่ซ่อมแซมของเดมิทีช่าํรุดสกึหรอ และ

หมดสภาพอายุการใชง้านใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 170,000           บาท

กองคลงั

2.3.4.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่สาํหรบัใช ้ ต ัง้ไว ้ 100,000           บาท

ในราชการกองคลงั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.3.4.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่สาํหรบัใช ้ ต ัง้ไว ้ 70,000            บาท

ในราชการกองพสัดุและทรพัยส์นิ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.5 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร ์ จาํนวน 420,000           บาท

กองคลงั

2.3.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ราชการกองคลงั (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.3.5.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 200,000           บาท

ราชการกองพสัดุและทรพัยส์นิ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

หน่วยตรวจสอบภายใน

2.3.5.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 20,000            บาท

ราชการหน่วยตรวจสอบภายใน (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 90,000             บาท

2.4.1 ประเภทค่าโทรศพัท์ จาํนวน 80,000             บาท

กองคลงั

2.4.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 50,000            บาท

กองคลงั  ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.4.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 30,000            บาท

กองพสัดุและทรพัยส์นิ  ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.2 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 10,000             บาท

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

2.4.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ต ัง้ไว ้ 10,000            บาท

ค่าเชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตความเรว็ สาํหรบัใชใ้นราชการกองพสัดุและ

ทรพัยส์นิ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3. งบลงทนุ รวม 6,129,800         บาท

3.1  หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 129,800           บาท

3.1.1 ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 40,500             บาท

กองคลงั

3.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 22,500            บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นส่วนราชการกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 5 ตวั 

รายละเอยีดดงัน้ี

 - ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 60 เซนตเิมตร 

 - สูงไม่นอ้ยกว่า  88 เซนตเิมตร

 - ยาวไม่นอ้ยกว่า 64 เซนตเิมตร 

 - สามารถปรบัระดบัสูง-ตํา่ได ้

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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กองพสัดุและทรพัยส์นิ

3.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 18,000            บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นส่วนราชการกองพสัดุและทรพัยส์นิ 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

ช ัน้เก็บแฟ้มเอกสารมลีอ้เลือ่น จาํนวน 3 ตวั  รายละเอยีดดงัน้ี 

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า 91x30x175 เซนตเิมตร

 - มชี ัน้วางแฟ้ม ไม่นอ้ยกว่า 4 ช ัน้ 40 ช่อง

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2 ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 17,000             บาท

กองคลงั

3.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 17,000            บาท

โฆษณาและเผยแพร่เพือ่ใชใ้นราชการกองคลงั องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโทรทศันแ์อล อ ีด ี

( LED TV)  จาํนวน  1  เครื่อง  มรีายละเอยีดดงัน้ี

 - ขนาดจอภาพไม่นอ้ยกว่า  40 น้ิว 

 - ระดบัความละเอยีดของจอภาพ 1920 X 1080 พกิเซล

 - แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

 - ช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ยกว่า 2 ช่องสญัญาณ เพือ่การเชือ่มต่อ

สญัญาณภาพและเสยีง

 - ช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกว่า 1 ช่องสญัญาณ รองรบัไฟลภ์าพ 

เพลงและภาพยนต์

 - ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV , DVD Component

 - มช่ีองต่อ Digital tuner (DVB - T2)

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ  สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3.1.3 ประเภทครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ จาํนวน 72,300             บาท

กองคลงั

3.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 16,000            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์

สาํหรบังานสาํนกังาน (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 น้ิว) จาํนวน 1 เครื่อง 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร ขอ้ 7 หรอื คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 21,000            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์

โนต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลาง

และคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558 

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 11 หรอื

คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

กาํหนดขณะจดัซื้อ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 29,200            บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิด

เลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ (30 หนา้/นาท)ี  จาํนวน  4  เครื่อง 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี พ.ศ. 2558  ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร ขอ้ 39 หรอื คุณสมบตัทิีด่กีว่า ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3.1.3.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 6,100              บาท

คอมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นราชการกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า

ขนาด 1 kVA จาํนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะ

พื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558  ของกระทรวง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 53 หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่า 

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กาํหนดขณะจดัซื้อ  

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.2 หมวดค่าที่ดิน และสิง่กอ่สรา้ง รวม 6,000,000         บาท

3.2.1 ประเภทอาคารต่างๆ จาํนวน 6,000,000         บาท

กองพสัดุและทรพัยส์นิ

3.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสรา้งอาคาร ต ัง้ไว ้ 6,000,000         บาท

เก็บพสัดุและเอกสาร  ณ บรเิวณ ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุ คสล.ช ัน้เดยีว

ขนาด 8.00 X 50.00 ม. รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานบรหิารงานท ัว่ไป  254



1.  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน จาํนวน 2,045,000.00      บาท

    และระงบัอคัคภียั

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน
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งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืนและระงบัอคัคภียั รวม 2,045,000            บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 1,800,000            บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 1,800,000            บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 1,800,000            บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองช่าง

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการดาํเนินการป้องกนั ต ัง้ไว ้ 200,000              บาท

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เช่น การจดัต ัง้ด่านตรวจ

ชมุชนหมู่บา้นประจาํทอ้งถิน่ ป้ายสญัญาณจราจร ป้ายประชาสมัพนัธ์

ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเสรมิสรา้ง ต ัง้ไว ้ 400,000              บาท

ศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเสรมิสรา้ง ต ัง้ไว ้ 1,000,000            บาท

ศกัยภาพและความเขม้แขง็ดา้นการป้องกนัภยัพบิตัจิงัหวดั

สุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมและศึกษา ต ัง้ไว ้ 200,000              บาท

ดูงานดา้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  256
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2.  งบลงทนุ รวม 245,000               บาท

2.1  หมวดคา่ครุภณัฑ ์ รวม 245,000               บาท

2.1.1 ประเภทครุภณัฑอ์ืน่ จาํนวน 245,000               บาท

กองช่าง

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 25,000                บาท

หวัฉีดนํา้ดบัเพลงิ แบบปรบัฝอย โดยจดัซื้อครุภณัฑห์วัฉีดนํา้ดบัเพลงิ

ปรบัฝอย ตวัหวัฉีดทาํจากวสัดุทองเหลอืง ขนาด 2.5X15 นิ้ว 

จาํนวน 5 หวั หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด

เนื่องจากครุภณัฑช์นิดนี้ ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์

ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ตามโครงการจดัซื้อ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ครุภณัฑแ์ผงก ัน้จราจรแบบมลีอ้ โดยจดัซื้อแผงกัน้จราจรแบบมลีอ้

 จาํนวน 20 อนั โดยมคีุณลกัษณะ ดงันี้ 

 - ขนาดความยาว 1.5 เมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 0.70 เมตร

 - มแีผ่นป้ายวงกลมเหลก็แสดงสญัลกัษณ์จราจร 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 45 เซนตเิมตร 20 แผง

หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่าต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจากครุภณัฑ์

ชนิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑ ์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 120,000              บาท

จดัซื้อสายฉีดนํา้ดบัเพลงิแบบผา้ใบหุม้ยางสงัเคราะห ์โดยจดัซื้อ

ครุภณัฑส์ายฉีดนํา้ดบัเพลงิ ขนาด 2.5 นิ้ว ชนิดผา้ใบหุม้ยาง

สงัเคราะห ์ พรอ้มขอ้ต่อสวมเร็วสองดา้น จาํนวน 10 เสน้ ความยาว

ไม่นอ้ยกว่า 20 เมตร หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด

หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า เนื่องจากครุภณัฑช์นิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน  257



1.  งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา จาํนวน 89,842,600.00     บาท

2.  งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั จาํนวน 108,561,600.00   บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานการศึกษา
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งานบรหิารงานทัว่ไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 89,842,600 บาท

1. งบบคุลากร รวม 66,042,600 บาท

1.1 หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 66,042,600 บาท

1.1.1 ประเภทเงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 45,573,100 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้ ต ัง้ไว ้ 8,423,100   บาท

ปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปีของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนขา้ราชการครูโรงเรยีนสงักดัองคก์าร ต ัง้ไว ้ 37,150,000  บาท

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มปรบัปรุงเงนิเดอืน

ประจาํปี (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.1.2 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 3,597,400    บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิค่าครองชพีช ัว่คราวรายเดอืนของ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

ขา้ราชการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนใหแ้ก่ขา้ราชการครู ต ัง้ไว ้ 3,224,500   บาท

โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในอตัราเท่ากบัเงนิ

วทิยฐานะทีไ่ดร้บั (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานการศึกษา
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1.1.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการกอง ตัง้ไว ้ 67,200       บาท

การศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํ

ตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนรายเดอืนเท่ากบัอตัราเงนิประจาํ

ตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการกอง ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนเดมิถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการครูของ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืน

ตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบั (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.1.2.6 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ตัง้ไว ้ 5,700        บาท

ของขา้ราชการครูโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.1.3 ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200       บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการกองการศึกษา ต ัง้ไว ้ 67,200       บาท

ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตาํแหน่ง

ประเภทบรหิาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.4 ประเภทเงนิวทิยฐานะ จาํนวน 3,686,400    บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนวทิยฐานะตาํแหน่งศึกษานิเทศก์ ต ัง้ไว ้ 84,000       บาท

ขา้ราชการกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานการศึกษา  260
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1.1.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนวทิยฐานะสาํหรบัขา้ราชการครู ต ัง้ไว ้ 3,602,400   บาท

โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ในตาํแหน่งทีม่ี

วทิยฐานะ (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.1.5 ประเภทค่าจา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 190,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งประจาํแก่ลูกจา้งประจาํของโรงเรยีน ต ัง้ไว ้ 190,000      บาท

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.1.6 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ จาํนวน 8,000         บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํของโรงเรยีน ต ัง้ไว ้ 8,000        บาท

สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนตามบญัชี

อตัราเงนิเดอืนถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบั (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.1.7 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 12,442,500  บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.7.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพเิศษแก่ ต ัง้ไว ้ 11,086,000  บาท

พนกังานจา้ง ตาํแหน่งต่างๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

และพนกังานจา้งตาํแหน่งต่างๆ ของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.7.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจ (บคุลากร ต ัง้ไว ้ 956,500      บาท

สายสนบัสนุนการสอน) ในสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.1.7.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษพนกังานจา้งตาํแหน่ง ต ัง้ไว ้ 400,000      บาท

ผูเ้ชี่ยวชาญพเิศษดา้นการศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.8 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 478,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.8.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวของพนกังานจา้ง ต ัง้ไว ้ 334,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พนกังานจา้ง ตาํแหน่งผูช่้วยครูและ

ตาํแหน่งต่างๆ ของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.8.2 เพือ่จ่ายแป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวพนกังานจา้ง ต ัง้ไว ้ 144,000      บาท

ตามภารกิจ (บคุลากรสายสนบัสนุนการสอน) ของโรงเรยีนสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2. งบดําเนินงาน รวม 23,800,000 บาท

2.1 หมวดค่าตอบแทน รวม 2,235,000    บาท

2.1.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 300,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

และพนกังานจา้งของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณี

เร่งด่วนและมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประเภทค่าเช่าบา้น จาํนวน 1,435,000    บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการกองการศึกษา ตัง้ไว ้ 685,000      บาท

ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่มสีทิธิ

เบกิค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบยีบฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการครูองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 750,000      บาท

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ซึง่มสีทิธิเบกิค่าเช่าบา้นไดต้ามระเบยีบฯ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)
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2.1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร จาํนวน 500,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ขา้ราชการและ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

ลูกจา้งประจาํ ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ขา้ราชการครู ต ัง้ไว ้ 400,000      บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

2.2 หมวดค่าใชส้อย รวม 20,752,000 บาท

2.2.1 ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จาํนวน 200,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าดาํเนินการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร เช่น ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ค่าจา้งเหมาบรกิารต่างๆ เช่น ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทาง

วทิยุ ค่าเยบ็เลม่เขา้ปกหนงัสอื ค่าซกัฟอก ค่าระวางบรรทกุ ฯลฯ รวมถงึ

ค่าจา้งเหมาแรงงานบคุคลปฏบิตัริาชการของกองการศึกษา ศาสนา

และวฒันธรรมพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง และโรงเรยีนสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2 ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิกีาร จาํนวน 20,000       บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร ตัง้ไว ้ 20,000       บาท

เครื่องดื่ม เครื่องใชใ้นการรบัรอง และค่าบรกิารอืน่ๆ ทีจ่าํเป็นตอ้งจ่าย

เกี่ยวกบัการเลี้ยงรบัรองในการประชมุคณะกรรมการต่างๆ ตามภารกิจ

ดา้นการศึกษาทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืตามระเบยีบ หรอื

หนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการบรหิารศูนย์

การเรยีนรูพ้พิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 20,332,000 บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและสมัมนา เช่น ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าเช่าทีพ่กั ค่ายานพาหนะ ค่าลงทะเบยีน 

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการฝึกอบรมและสมัมนาของขา้ราชการ 

พนกังานจา้งกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ขา้ราชการครู บคุลากร

ทางการศึกษาลูกจา้ง พนกังานจา้งของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการใน ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

อาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง ค่าพาหนะ 

ค่าเช่าทีพ่กั ค่าบรกิารจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพเิศษ 

ค่าธรรมเนียมในการใชส้นามบนิ ค่าลงทะเบยีนต่างๆ ของขา้ราชการ 

พนกังานจา้งกองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม ขา้ราชการครู บคุลากร

ทางการศึกษาลูกจา้ง พนกังานจา้งของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครอง ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

ส่วนทอ้งถิน่จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ตามสาํเนาหนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท.0893.3/ว 3149 ลงวนัที ่5 มถินุายน 2558 (ตัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจาก

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

2.2.3.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิ ต ัง้ไว ้ 12,000       บาท

ในสถานศึกษาโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ย

ต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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2.2.3.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสมัมนาและ ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

พฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และขา้ราชการ พนกังานจา้ง 

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม รายละเอยีดตามโครงการ  

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนัทกัษะทาง ต ัง้ไว ้ 500,000      บาท

วชิาการและการแสดงผลงานการจดัการศึกษาของโรงเรยีนสงักดัองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ระดบัภาค/ระดบัประเทศ รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประเมนิผลการจดัการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

ศึกษาของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการเรยีนการสอน ตัง้ไว ้ 2,000,000   บาท

ภาษาต่างประเทศโดยครูเจา้ของภาษา (IEP) ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการเรยีนการสอน ตัง้ไว ้ 4,970,000   บาท

สองภาษาใหแ้ก่นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ (English Program : EP) โรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.10 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประกวดสือ่-นวตักรรม ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

การเรยีนรูโ้รงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.11 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประกนัคุณภาพ ตัง้ไว ้ 50,000       บาท

การศึกษาระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพครู ต ัง้ไว ้ 500,000      บาท

ผูดู้แลเดก็ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย 

ที ่มท.0893.4/269 ลงวนัที ่21 มกราคม 2554) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.13 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิทกัษะทาง ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

วชิาการ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.2.3.14 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตรใ์น ต ัง้ไว ้ 800,000      บาท

โรงเรยีนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.15 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนัทกัษะทาง ต ัง้ไว ้ 1,500,000   บาท

วชิาการ "วชริวชิาการสุราษฎรธ์านี" ประจาํปี 2559 รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.16 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจงัหวดัปฏรูิป ต ัง้ไว ้ 2,000,000   บาท

การเรยีนรู ้รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.17 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสรา้งและพฒันาหลกัสูตร ต ัง้ไว ้ 7,000,000   บาท

การปกครองทอ้งถิน่ไทย รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4 ประเภทค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซม จาํนวน 200,000      บาท

(รายจา่ยเพือ่ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.2.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ ์ทีด่นิ ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

สิง่ก่อสรา้ง และทรพัยส์นิอืน่ๆ ทีช่าํรุด เช่น รถยนต ์เครื่องคอมพวิเตอร ์

โทรศพัท ์โตะ๊-เกา้อี้ เครื่องพมิพด์ดี อาคารสถานที ่ฯลฯ ของกองการ

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3  หมวดค่าวสัดุ รวม 615,000      บาท

2.3.1 ประเภทวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 200,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.3.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังานต่างๆ เพือ่ใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

ของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 5,000         บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.3.2.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั และสิง่ของ ต ัง้ไว ้ 5,000        บาท

เครื่องใชเ้บด็เตลด็ เพือ่ใชใ้นราชการของกองการศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรมและพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 100,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.3.3.1 เพือ่จ่ายเป็นจดัค่าซื้อวสัดุ อะไหลแ่ละอปุกรณต่์างๆ ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

สาํหรบับาํรุงรกัษาซ่อมแซมยานพาหนะทีใ่ชใ้นราชการของกองการศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม และโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 100,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.3.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ สาํหรบัใช ้ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

ในราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และพพิธิภณัฑ์

ประวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.5 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,000       บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.3.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใชใ้น ต ัง้ไว ้ 10,000       บาท

ราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และพพิธิภณัฑ์

ประวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3.6 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร ์ จาํนวน 200,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.3.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้นราชการของ ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืง

ท่าทอง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 198,000      บาท

2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า จาํนวน 130,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.4.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์ ต ัง้ไว ้ 130,000      บาท

ของพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.4.2 ประเภทค่าบรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 50,000       บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.4.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทแ์ละค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่องทีเ่ป็น ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

ทรพัยส์นิและใชใ้นราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.3 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 18,000       บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

2.4.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัการใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ต เช่น ต ัง้ไว ้ 18,000       บาท

ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ค่าบรกิารเวบ็ไซดส์าํเรจ็รูปพรอ้มโดเมนของ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืง

ท่าทอง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั รวม 108,561,600 บาท

1. งบดําเนินงาน รวม 36,327,700  บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 33,991,800  บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ จาํนวน 33,991,800  บาท

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ จาํนวน 13,632,000  บาท

1.1.1.1 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 60,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาท ิเครื่องถ่าย

เอกสารใหก้บัโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ 

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 600,000      บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและ

บรเิวณรอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่างๆ ของโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

สถานทีร่าชการของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 40,000       บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี

 - ค่ารบัรอง ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวญั ค่าพมิพ์

เอกสาร ค่าใชจ่้ายเกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรบัรองรวมท ัง้ค่าบรกิาร และค่าใช ้

จ่ายอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายทีเ่กี่ยวกบัการรบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอื

คณะบคุคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยีย่มชมหรอืทศันศึกษาดูงาน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

แผนงานการศึกษา  269



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 - ค่าเลี้ยงรบัรอง เพือ่เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใชใ้น

การเลี้ยงรบัรองและค่าบรกิารอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายเกี่ยวกบัการเลี้ยง

รบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอือนุกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้ตาม

กฎหมายหรอืตามระเบยีบหรอืหนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทยหรอื

การประชมุระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่อืน่ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกิจ หรอืเอกชน 

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.5 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถาน

ศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ 

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.6 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 16,800       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.7 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.8 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบรหิาร ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

สถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.9 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 183,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.10 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 1,000,000   บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาการจดัการศึกษา

โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.11 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา ของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.12 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 115,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพตดิ

ในสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.13 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกิจกรรมรกัการอ่าน

ในสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.14 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 45,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.15 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 4,129,300   บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.16 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 1,333,200   บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.17 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 461,200      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.18 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 561,200      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเครื่องแบบนกัเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร 

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.19 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 960,300      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร 

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.20 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอ่านสรา้งสุขใน

โรงเรยีนและชมุชนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ 

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.21 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนัทกัษะทาง

วชิาการของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.22 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.23 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ทางดา้นดนตรแีละนาฎศิลป์ไทยของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ 
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1.1.1.24 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ TO BE NUMBER

ONE ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.25 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานของครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.26 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสมัมนาและ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.27 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 30,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชมุผูป้กครอง

นกัเรยีนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.28 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 30,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการกิจกรรม 5 ส.

สู่ช ัน้เรยีนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.29 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 30,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมคอมพวิเตอรใ์ห ้

แก่นกัเรยีนและชมุชนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 
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1.1.1.30 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 250,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ทางดา้นกีฬาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.31 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 995,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีนตาม

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ

การศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ 

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.32 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน เพือ่ใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.33 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ไดแ้ก่ แผ่น

หรอืจานบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพห์รอืแถบพมิพส์าํหรบัคอมพวิเตอร ์ตลบั

ผงหมกึ แผ่นกรองแสง เมาส ์เครื่องอ่านขอ้มลูและบนัทกึขอ้มลูแบบต่างๆ

เช่น แบบฮารด์ดสิก ์โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.34 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 144,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนั

หลอ่ลืน่ใชส้าํหรบัรถยนต ์รถตู ้ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.35 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 10,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตรของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.36 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 15,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น เพือ่ใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.37 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด 

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอกสกัผดุงวทิย)์

1.1.1.38 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 500,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.39 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่านํา้ประปา ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.40 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.41 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 3,000        บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ

ดวงตราไปรษณียภณัฑต่์างๆ ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 
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โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 9,197,500 บาท

1.1.1.42 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาท ิเครื่องถ่าย

เอกสารใหก้บัโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ 

(บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.43 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 400,000 บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและ

บรเิวณรอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่างๆ ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.44 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 300,000 บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

สถานทีร่าชการของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒

(บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.45 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี

 - ค่ารบัรอง ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวญั ค่าพมิพ์

เอกสาร ค่าใชจ่้ายเกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรบัรองรวมท ัง้ค่าบรกิาร และค่าใช ้

จ่ายอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายทีเ่กี่ยวกบัการรบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอื

คณะบคุคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยีย่มชมหรอืทศันศึกษาดูงาน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

 - ค่าเลี้ยงรบัรอง เพือ่เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใชใ้น

การเลี้ยงรบัรองและค่าบรกิารอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายเกี่ยวกบัการเลี้ยง

รบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอือนุกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้ตาม

กฎหมายหรอืตามระเบยีบหรอืหนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทยหรอื

การประชมุระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่อืน่ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกิจ หรอืเอกชน 
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ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.46 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 1,908,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.47 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถาน

ศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ 

(บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.48 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 16,800 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.49 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.50 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบรหิาร ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

สถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.51 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 60,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.52 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 1,000,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาการจดัการศึกษา

โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.53 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา ของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.54 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 115,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคป้์องกนั

ยาเสพตดิในสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิ

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.55 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกิจกรรมรกัการอ่าน

ในสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒

(บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.56 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 87,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.57 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 1,381,200 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.58 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 356,300 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.59 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 216,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร 

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.60 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 227,200 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเครื่องแบบนกัเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร 

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.61 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 348,500 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร 

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.62 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 80,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒

(บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.63 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีน

และชมุชนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ 

(บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.64 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาวของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.65 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรยีนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.66 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรกัษส่์งเสรมิ

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒

(บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.67 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิอนุรกัษ์

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.68 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนักีฬาภายใน

กีฬาระดบัอาํเภอ และกีฬาระดบัจงัหวดั ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.69 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิความสามารถ

ตามศกัยภาพผูเ้รยีนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒

(บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.70 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 250,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานของครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.71 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสมัมนาและ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.72 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 200,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่

นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ (English Program) ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.73 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่

นกัเรยีนระดบัปฐมวยัของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ 

(บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.74 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 498,500 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีนตาม

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ

การศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ 

(บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.75 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 40,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน เพือ่ใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.76 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.77 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนั

หลอ่ลืน่ใชส้าํหรบัรถยนต ์รถตู ้ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.78 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตรของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.79 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวัของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.80 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น เพือ่ใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.81 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)  

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.82 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 250,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.83 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 200,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.84 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 3,000 บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ

ดวงตราไปรษณียภณัฑต่์างๆ ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 
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โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) จาํนวน 11,162,300  บาท

1.1.1.85 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 48,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน อาท ิเครื่องถ่าย

เอกสารใหก้บัโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.86 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและ

บรเิวณรอบอาคารโรงเรยีน และค่าจา้งเหมาบรกิารต่างๆ ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.87 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

สถานทีร่าชการของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓

(บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.88 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

การบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย ดงัน้ี

 - ค่ารบัรอง ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวญั ค่าพมิพ์

เอกสาร ค่าใชจ่้ายเกี่ยวเน่ืองในการเลี้ยงรบัรองรวมท ัง้ค่าบรกิาร และค่าใช ้

จ่ายอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายทีเ่กี่ยวกบัการรบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรอื

คณะบคุคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน หรอืเยีย่มชมหรอืทศันศึกษาดูงาน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

 - ค่าเลี้ยงรบัรอง เพือ่เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใชใ้น

การเลี้ยงรบัรองและค่าบรกิารอืน่ๆ ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายเกี่ยวกบัการเลี้ยง

รบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอือนุกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งต ัง้ตาม

กฎหมายหรอืตามระเบยีบหรอืหนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทยหรอื

การประชมุระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่อืน่ หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกิจ หรอืเอกชน 

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.89 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 2,952,000   บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.90 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถาน

ศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร 

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.91 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 16,800       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายอนิเตอรเ์น็ตโรงเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.92 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.93 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบรหิาร ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

สถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.94 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 63,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาขา้ราชการครูของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.95 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 1,000,000   บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการพฒันาการจดัการศึกษา

โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD) ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.96 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา ของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.97 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 115,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคป้์องกนั

ยาเสพตดิในสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ย

ต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิ

1.1.1.98 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิกิจกรรมรกัการอ่าน

ในสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓

(บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บั

การจดัสรรงบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.99 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 16,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.100 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 1,661,800   บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.101 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 78,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ส่วนเพิม่

Top Up ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรร

งบประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.102 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 504,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากกรม

สง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.103 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 307,900      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่
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1.1.1.104 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 296,800      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าเครื่องแบบนกัเรยีนของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.105 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 419,600      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่ากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ 

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

1.1.1.106 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 40,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณี

ลอยกระทง ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.107 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการ

ศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.108 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 18,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสขีาวของโรงเรยีน 

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) รายละเอยีดตาม

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.109 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการค่ายวทิยาศาสตร์

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.110 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการค่ายภาษาองักฤษ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.111 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการค่ายคณิตศาสตร์

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.112 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวนัวชิาการของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) รายละเอยีดตาม

โครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.113 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษา

ดูงานของครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.114 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสมัมนาและ

ศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.115 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรกัษภ์ูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ (มโนราห)์ ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓

(บา้นนา) รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.116 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรยีนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.117 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.118 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนักีฬาภายใน

กีฬาระดบัอาํเภอ และกีฬาระดบัจงัหวดั ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.119 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตามแนวพระราชดาํรฯิ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.120 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 40,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเขา้ค่ายพทุธบตุร

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.121 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ดา้นนาฏศิลป์ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.122 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการนกัเรยีนพเิศษ

เรยีนร่วมของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.123 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 642,400      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีนตาม

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบ

การศึกษาข ัน้พื้นฐานของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ 

(บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.124 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน เพือ่ใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.125 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 30,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอรข์องโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.126 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 60,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนั

หลอ่ลืน่ใชส้าํหรบัรถยนต ์รถตู ้ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.127 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวัของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.128 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตรของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.129 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น เพือ่ใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.130 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 50,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้  

1.1.1.131 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.132 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 80,000       บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่านํา้ประปา/ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.133 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง ประจาํโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.134 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ ต ัง้ไว ้ 3,000        บาท

บรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ

ดวงตราไปรษณียภณัฑต่์างๆ ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 
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1.2 หมวดค่าวสัดุ รวม 2,335,900    บาท

1.2.1 ประเภทค่าอาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 2,335,900    บาท

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) สาํหรบันกัเรยีน ต ัง้ไว ้ 921,700      บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

(ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบ

ประมาณจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้ออาหารเสรมิ (นม) สาํหรบันกัเรยีน ต ัง้ไว ้ 1,414,200   บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) (ตัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

จากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

2. งบลงทนุ จาํนวน 60,294,700  บาท

2.1 หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 3,921,900    บาท

2.1.1 ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 127,600      บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ รวม 37,600       บาท

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 21,600       บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็นค่า

จดัซื้อเกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 18 ตวั เพือ่ใชใ้นราชการของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑(ดอนสกัผดุงวทิย)์ มคุีณลกัษณะดงัน้ี

  - สามารถปรบัระดบัสูงตํา่ได ้

  - ชนิดมลีอ้เลือ่นพรอ้มพนกัพงิ

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกังานมาตรฐานงบประมาณ สาํนกั

งบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)
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2.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 16,000       บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็นค่า 

จดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานทบึ จาํนวน 1 ตู ้เพือ่ใชใ้นราชการของโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑(ดอนสกัผดุงวทิย)์ มคุีณลกัษณะดงัน้ี

- กวา้งไม่นอ้ยกว่า 45 เซนตเิมตร

- ยาวไม่นอ้ยกว่า 91 เซนตเิมตร

- สูงไม่นอ้ยกว่า 183 เซนตเิมตร

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกังานมาตรฐานงบประมาณ สาํนกั

งบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 90,000       บาท

2.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 25,000       บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน เพือ่จ่ายเป็นค่า

จดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้สาํหรบัผูบ้รหิารจาํนวน 1 ชดุ สาํหรบัใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

มคุีณลกัษณะดงัน้ี

- โตะ๊ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า  69 x 160 x 75 เซนตเิมตร

(กวา้ง x ยาว x สูง)

เกา้อี้ทาํงาน  

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า 75 x 67 x 109 เซนตเิมตร (กวา้ง x ยาว x สูง)

 - สามารถปรบัระดบัสูงตํา่ได ้

 - มลีอ้หมนุ พรอ้มพนกัพงิสูง เบาะหนงัมทีีว่างแขน

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกังานมาตรฐานงบประมาณ สาํนกั

งบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานการศึกษา  295



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังานตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 65,000       บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนเพือ่จ่ายเป็นค่า

จดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 10 ชดุสาํหรบัใชใ้นราชการของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒(บา้นดอนเกลี้ยง) มคุีณลกัษณะดงัน้ี

โตะ๊ทาํงาน

- กวา้งไม่นอ้ยกว่า 65 เซนตเิมตร  - สูงไม่นอ้ยกว่า 75 เซนตเิมตร

- ยาวไม่นอ้ยกว่า 120 เซนตเิมตร

เกา้อี้ทาํงาน

- สามารถปรบัระดบัสูงตํา่ได ้

- ชนิดมลีอ้เลือ่นพรอ้มพนกัพงิ เบาะหนงัมทีีท่า้วแขน 

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกังานมาตรฐานงบประมาณ สาํนกั

งบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประเภทครุภณัฑก์ารศึกษา จาํนวน 2,788,200    บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ จาํนวน 1,602,400    บาท

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 356,400      บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัจ่ายเป็นค่า

จดัซื้อครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารงานยานยนต ์จาํนวน 15 รายการ เพือ่ใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนนกัเรยีนสาขางานยานยนตข์องโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ประกอบดว้ย

- ปืนพ่นส ีขนาด 1.3 มม. จาํนวน 4 ตวั

- เครื่องขดัสี จาํนวน 2 เครื่อง

- มดีโป๊วส ีขนาด 4 น้ิว จาํนวน 30 ดา้ม

- ชดุคอ้นเคาะขึ้นรูป จาํนวน 4 ชดุ

- ปืนพ่นกนัสนิม จาํนวน 4 ตวั

- เครื่องเชื่อม จาํนวน 1 เครื่อง
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- สว่านไฟฟ้ามอื ขนาด 16 มม. จาํนวน 2 ตวั

- หนิเจยีรไ์ฟฟ้า ขนาด 4 น้ิว จาํนวน 2 ตวั

- ตูเ้ครื่องมอืช่าง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 430 x 630 x 905 มม.

จาํนวน 2 ตู ้

- ตูเ้ครื่องมอืพเิศษ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 2,150 x 650 x 1900 มม.

จาํนวน 1ตู ้

- โทรทศันส์จีอ LCD ขนาด 46 น้ิว จาํนวน 1 เครื่อง

- เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 13,000 บทียูี จาํนวน 1 เครื่อง

- เครื่องปรบัอากาศ ขนาด 18,000 บทียูี จาํนวน 1 เครื่อง

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกังานมาตรฐาน

งบประมาณ สาํนกังบประมาณ

- คอมพวิเตอร ์สาํหรบังานสาํนกังาน จาํนวน 2 เครื่อง

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด 

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรป์ระจาํปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 780,000      บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็นค่า

จดัซื้อครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ จาํนวน 4 รายการ ของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ประกอบดว้ย

 - โปรเจคเตอรพ์รอ้มจอภาพ  จาํนวน 12 ชดุ

ต ัง้ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ

 - เครื่องฉายภาพทบึแสง  จาํนวน 12 เครื่อง

 - ชดุขยายเสยีง ลาํโพงและไมโครโฟน พรอ้มตดิต ัง้ จาํนวน 12 ชดุ

 - ผา้ม่าน จาํนวน 12 หอ้งๆ ละ 2 ชดุ
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หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็นค่า

จดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษา จาํนวน 3 รายการเพือ่ใชใ้นหอ้งสมดุโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑(ดอนสกัผดุงวทิย)์ ประกอบดว้ย

 - ระบบโปรแกรม Brain Library Online and (ระบบหอ้งสมดุ

อตัโนมตั)ิ จาํนวน 1 ระบบ

 - เกา้อี้บอล (เกา้อี้อเนกประสงคผ์ลติจากไฟเบอรก์ลาส) ขนาด

70 x 90 เซนตเิมตร จาํนวน 10 ตวั

 - เคานเ์ตอรท์รง L-Shape พรอ้มตูล้ิ้นชกั รางคียบ์อรด์และทีว่าง

ซพียูี ขนาดไม่นอ้ยกว่า 207 x 167 x 108 เซนตเิมตร (กวา้ง x ยาว x สูง)

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.4  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 366,000      บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อ

ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรธุ์รกิจ จาํนวน 7 รายการ เพือ่ใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนสาขาคอมพวิเตอรธุ์รกิจของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ประกอบดว้ย

 - เครื่องมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอรพ์รอ้มจอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า

ขนาดเสน้ทแยงมมุ 120 น้ิว  จาํนวน 3 ชดุ หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามที่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคา

มาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกังานมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ
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 - ชดุเครื่องเสยีง ลาํโพงและไมค ์จาํนวน 5 ชดุ

 - จอภาพชนิด LCD หรอื LED ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 น้ิว

จาํนวน 10 จอ

 - กลอ้งถ่ายรูปดจิติอล จาํนวน 1 ตวั

 - ตูเ้หลก็บานเลือ่น  จาํนวน 10 ตู ้

 - ตูบ้านเปิดอะครลิคิ จาํนวน 2 ตู ้

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 885,800      บาท

2.1.2.5  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ตัง้ไว ้ 90,000       บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อ

โตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีน จาํนวน 30 ชดุ สาํหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่

นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ (English Program) ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) โดยแต่ละชดุประกอบดว้ย

 - โตะ๊สีเ่หลีย่มคางหมู จาํนวน 8 ตวั

 -โตะ๊กลางชนิดแปดเหลีย่ม จาํนวน 1 ตวั

 - เกา้อี้แบบพนกัพงิ จาํนวน 8 ตวั

 - วสัดุทาํดว้ยไม ้

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 80,000       บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็นค่า

จดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาจาํนวน 80 ชดุ สาํหรบัใชใ้นการ

 - เครื่องพมิพช์นิดส ีAll in one ตดิแทง็คจ์ากโรงงาน จาํนวน 1 เครื่อง
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จดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - โตะ๊ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 40 x 55 x 65 เซนตเิมตร 

(กวา้ง x ยาว x สูง)

 - เกา้อี้ ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 35 x 34 x 74 เซนตเิมตร

(กวา้ง x ยาว x สูง)

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 75,000       บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัจ่ายเป็นค่า

จดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาจาํนวน 50 ชดุ สาํหรบัใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - โตะ๊ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 40 x 60 x 75 เซนตเิมตร 

(กวา้ง x ยาว x สูง)

 - เกา้อี้ ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 40 x 45 x 85 เซนตเิมตร

(กวา้ง x ยาว x สูง)

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 640,800      บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัจ่ายเป็นค่า

จดัซื้อครุภณัฑห์อ้งคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่

นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)
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ประกอบดว้ย

- คอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวล แบบที ่1 จาํนวน 25 เครื่อง

- โตะ๊-เกา้อี้ สาํหรบัวางคอมพวิเตอร ์จาํนวน 25 ชดุ

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด 

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์

คอมพวิเตอรป์ระจาํปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสือ่สาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) จาํนวน 300,000      บาท

2.1.2.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัจ่ายเป็นค่า

จดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาจาํนวน 150 ชดุ สาํหรบัใชใ้นการ

จดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - โตะ๊ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 40 x 55 x 65 เซนตเิมตร 

 - เกา้อี้ ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 35 x 34 x 74 เซนตเิมตร

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.10  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑก์ารศึกษาตามโครงการจดัหา ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

ครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัจ่ายเป็นค่า

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 100 ชดุ

สาํหรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - โตะ๊ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 40 x 60 x 75 เซนตเิมตร 

 - เกา้อี้ ทาํดว้ยไม ้ขนาดไม่นอ้ยกว่า 40 x 45 x 85 เซนตเิมตร

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด
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ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3 ประเภทครุภณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป์ จาํนวน 670,000      บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ จาํนวน 300,000      บาท

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอนสาํหรบัจ่าย

เป็นค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 8 รายการเพือ่ใชส้าํหรบัใชใ้นการจดั

กิจกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ประกอบดว้ย

 - ระนาดเอก จาํนวน 1 ราง  - ขลุย่หลบิ    จาํนวน  1 เลา

 - ระนาดทุม้ จาํนวน 1 ราง  - ตะโพนมอญ จาํนวน  1 ใบ

 - ฆอ้งวงใหญ่ จาํนวน 1 วง  - ฆอ้งวงเลก็   จาํนวน  1 วง

 - ฆอ้งมอญวงใหญ่ จาํนวน 1 โคง้

 - ฆอ้งมอญวงเลก็ จาํนวน 1 โคง้

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนด ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ี ไม่มกีาํหนด

ในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 270,000      บาท

2.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 270,000      บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัจ่าย

เป็นค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 12 รายการ เพือ่ใชใ้นการจดักิจกรรม

การเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ประกอบดว้ย

 - ระนาดเอกผนืไมช้งิชนั จาํนวน 1 ชดุ

 - ระนาดทุม้ผนืไม่ไผ่บง จาํนวน 1 ชดุ
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 - จะเขไ้มข้นุนอย่างดี จาํนวน 1 ตวั

 - ซอดว้ง จาํนวน 2 ตวั

 - ซออู ้ จาํนวน 2 ตวั

 - ฆอ้งวงใหญ่ จาํนวน 1 วง

 - ฆอ้งวงเลก็ จาํนวน 1 วง

 - กลองแขก จาํนวน 1 คู่

 - องักะลงุฐานไม ้ จาํนวน 3 ชดุ

 - กระจงัโหม่ง 3 ใบแกะลายลงรกัปิดทอง  จาํนวน 1 ชดุ

 - หางนกยูงตดิธงชาติ จาํนวน 30 ชดุ

 - ชดุดนตรไีทย จาํนวน 20 ชดุ

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนด ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ี ไม่มกีาํหนด

ในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) จาํนวน 100,000      บาท

2.1.3.3  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑด์นตรแีละนาฏศิลป์ตาม ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน 

สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทยจาํนวน 5 รายการ เพือ่ใชส้าํหรบัใช ้

ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนโรงเรยีนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) ประกอบดว้ย

 - ระนาดเอก จาํนวน 1 ราง  - ขมิกระเป๋า   จาํนวน  4 ตวั

 - ระนาดทุม้ จาํนวน 1 ราง  - กลองยาว    จาํนวน  9 ใบ

 - กลองแขก จาํนวน 1 คู่

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนด ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ี ไม่มกีาํหนด

ในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.1.4 ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 39,400       บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) 39,400       บาท

2.1.4.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ตาม ตัง้ไว ้ 1,600        บาท

โครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน 

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อโทรโข่ง ขนาดกาํลงัขบัไม่นอ้ยกว่า 40 วตัต ์จาํนวน 1 ตวั

เพือ่ใชใ้นราชการของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ 

(บา้นนา) หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

กาํหนด ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ี ไม่มกีาํหนด

ในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.4.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ไว ้ 19,800       บาท

ตามโครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน 

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อตูล้าํโพง จาํนวน 2 ชดุ เพือ่ใชใ้นการจดัการเรยีนการ

สอนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓(บา้นนา)

มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - ตูพ้รอ้มขยาย ขนาด 15 น้ิว 

 - MP3/USB/SD CARD/BLUETOOTH/ไมคล์อยVHF 2 อนั

 - แบตเตอรี่แหง้ ชารต์ไฟไดใ้นตวั ใชง้านไดอ้ย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง

 - มไีมคล์อยแบบมอืถอืให ้2 ตวั ย่านความถี ่VHF

 - สามารถบนัทกึเสยีงจากไมโครโฟนใส่ USB MP3 เป็นไฟล ์MP3 ได ้

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กาํหนด ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ี ไม่มกีาํหนด

ในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.4.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ต ัง้ไว ้ 5,000        บาท

ตามโครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน 

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องเลน่ DVD จาํนวน 2 เครื่องเพือ่ใชใ้นการจดัการ
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เรยีนการสอนของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

 มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - ประเภทแผ่นทีเ่ลน่ : DVD,VCD,MP3,CD,CD-R/RW

 - ช่องต่อ Output : AV,COMPONENT,HDMI,

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.4.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ ตัง้ไว ้ 13,000       บาท

ตามโครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อโทรทศัน ์ขนาด 32 น้ิว จาํนวน 1 เครื่อง มรีะดบัความ

ละเอยีดจอภาพ 1920 x 1080 พกิเซล เพือ่ใชใ้นราชการของโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามที่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนดขณะจดัซื้อ 

ตัง้ตามบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.5 ประเภทครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ จาํนวน 121,700      บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ จาํนวน 15,000       บาท

2.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 15,000       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบNetwork จาํนวน 1 เครื่อง 

เพือ่ใชใ้นราชการของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑

(ดอนสกัผดุงวทิย)์ ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอรป์ระจาํปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 42 หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามที่

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดขณะจดัซื้อ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 102,400      บาท

2.1.5.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 46,000       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น 

ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 เครื่องสาํหรบัใชใ้นราชการของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ตามเกณฑ์

ราคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอรป์ระจาํปี พ.ศ. 2558

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 8 หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่า

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดขณะจดัซื้อ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.5.3  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 21,000       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค้ สาํหรบังาน ประมวลผล 

จาํนวน 1 เครื่อง เพือ่ใชใ้นราชการของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ตามเกณฑร์ากลางและคุณลกัษณะพื้นฐาน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอรป์ระจาํปี พ.ศ. 2558 ขอ้ 11 

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดขณะจดัซื้อ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.5.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 6,200        บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า จาํนวน 2 เครื่องสาํหรบัใชใ้นราชการของโรงเรยีน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์

ประจาํปี 2558 กระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 52 

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดขณะจดัซื้อ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.1.5.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 29,200       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์จาํนวน 4 เครื่องสาํหรบัใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ตามเกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอรป์ระจาํปี 

พ.ศ. 2558 กระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 39 

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดขณะจดัซื้อ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) จาํนวน 4,300         บาท

2.1.5.6  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 4,300        บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน เพือ่จ่ายเป็น

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพส์ ี(แบบฉีดหมกึ) จาํนวน 1 เครื่อง สาํหรบัใชใ้นราชการ

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ตามเกณฑคุ์ณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ประจาํปี พ.ศ. 2558 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ขอ้ 36  

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดขณะจดัซื้อ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.6 ประเภทครุภณัฑง์านบา้นงานครวั จาํนวน 175,000      บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 175,000      บาท

2.1.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 90,000       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น 

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ รบัประทานอาหาร จาํนวน20 ชดุ เพือ่ใชใ้นโรงอาหารของ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

โดยแต่ละชดุประกอบดว้ย

โตะ๊โครงเหลก็พื้นปูโฟเมกา้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 60 x 245 x 77 

เซนตเิมตร (กวา้ง x ยาว x สูง)
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เกา้อี้โครงเหลก็พื้นปูโฟเมกา้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 30 x 245 x 47

เซนตเิมตร (กวา้ง x ยาว x สูง)

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.6.2   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ตัง้ไว ้ 20,000       บาท

ตามโครงการจดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ เพือ่ใชใ้น

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณสาํนกังบประมาณ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.6.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 20,000       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อหมอ้ตม้นํา้รอ้นสแตนเลส ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ เพือ่ใชใ้น

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.6.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 35,000       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อเครื่องทาํนํา้รอ้น/เยน็ จาํนวน 5 เครื่องเพือ่ใชใ้นโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด 

นอกเหนือบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ ์เน่ืองจากคุณลกัษณะไม่ไดก้าํหนดไว ้

ในบญัชมีาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.1.6.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อครุภณัฑง์านบา้นงานครวั ตามโครงการ ต ัง้ไว ้ 10,000       บาท

จดัหาครุภณัฑเ์พือ่ใชส้าํหรบัการบรหิารและจดัการเรยีนการสอน สาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บของใชง้านบา้นงานครวั จาํนวน 1 ตู ้เพือ่ใชใ้นโรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) มคุีณลกัษณะดงัน้ี

 - ตูเ้คานเ์ตอรไ์ม ้

 - ขนาดไม่นอ้ยกว่า 150 x 50 x 75 เซนตเิมตร (กวา้ง x ยาว x สูง)

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านีกาํหนด

ขณะจดัซื้อ ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดใน

บญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบ

ประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2 หมวดค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 56,372,800 บาท

2.2.1 ประเภทค่าต่อเตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั จาํนวน 1,794,800    บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ จาํนวน 1,196,000    บาท

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ ตามสาํเนาหนงัสอื

กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด มท 0893.3/ว 1867 ลงวนัที่

ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

2.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงอาคารเรยีนสาขายานยนต์ ต ัง้ไว ้ 763,000      บาท

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

โดยดาํเนินการก่อสรา้งพื้นคอนกรตีเสรมิเหลก็ หนา 0.15 เมตร 

พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 902 ตารางเมตร  ปรบัปรุงหอ้งพกัครู และหอ้งเขยีนแบบ 

โดยปูกระเบื้องแกรนิโต ้ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 160 

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

5 มถินุายน 2558 (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ
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2.2.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์3 ตัง้ไว ้ 57,000       บาท

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

โดยทาํการ ปูกระเบื้องพื้น และทาสผีนงัหอ้งคอมพวิเตอร ์พรอ้มตดิต ัง้

ระบบไฟฟ้า รายละเอยีดตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

. 2.2.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงแหลง่เรยีนรูห้อ้งศิลปวฒันธรรม ตัง้ไว ้ 176,000      บาท

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์

โดยจดัซื้อกลอ่งกระจกหกเหลีย่ม ขนาดดา้นละ 0.30 เมตร สูง 1.20 เมตร

ระยะจากดา้น ถงึดา้นตรงขา้ม 0.60 เมตร มฝีาเปิดดา้นขา้ง 1 ดา้น และมี

ฝาปิดดา้นบนพรอ้มตดิต ัง้ระบบไฟฟ้ารายละเอยีดตามแบบแปลนของ

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 398,800      บาท

2.2.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) ตามสาํเนาหนงัสอืกรม

ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด มท 0893.3/ว 1867 ลงวนัที่

ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

2.2.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงอาคาร (ซวิ) ตดิกนัสาดรอบอาคาร ต ัง้ไว ้ 198,800      บาท

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

โดยทาํการ ตดิต ัง้กนัสาดรอบอาคาร กวา้ง 2.50  เมตร ยาวรวม 58.50 เมตร

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) จาํนวน 200,000      บาท

2.2.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) ตามสาํเนาหนงัสอืกรม

ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนทีสุ่ด มท 0893.3/ว 1867 ลงวนัที่

ไดร้บัการจดัสรรจากกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่

5 มถินุายน 2558 (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ

5 มถินุายน 2558 (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป) ทัง้น้ี จะเบกิจา่ยต่อเม่ือ
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2.2.2 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ จาํนวน 54,578,000 บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวิทย)์ จาํนวน 3,630,000 บาท

2.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงต่อเตมิโรงอาหารของโรงเรยีน ต ัง้ไว ้ 3,630,000   บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดุงวทิย)์ โดยทาํการ

  - ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า  - ตดิต ัง้ระบบประปา

 - ก่อสรา้งหอ้งนํา้ชาย - หญงิ  - และงานอืน่ๆ

รายละเอยีดตามแบบแปลนขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) จาํนวน 2,822,000 บาท

2.2.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มคูระบายนํา้ ต ัง้ไว ้ 2,360,000   บาท

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ขนาดผวิจราจร กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6.0 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 239.0 เมตร 

หนาไม่นอ้ยกว่า 0.15 เมตร และวางท่อระบายนํา้ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งหอ้งนํา้สาํหรบันกัเรยีนอนุบาลของ ตัง้ไว ้ 462,000      บาท

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

โดยทาํการก่อสรา้งหอ้งนํา้ จาํนวน 1 หลงั ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 3.50 เมตร 

ยาวไม่นอ้ยกว่า 6.00 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการขนาด รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา) จาํนวน 48,126,000  บาท

2.2.2.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสนามฟตุบอล ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ต ัง้ไว ้ 48,126,000  บาท

ยางสงัเคราะห ์ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๓  

(บา้นนา) โดยทาํการก่อสรา้งสนามฟตุบอล ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ยางสงัเคราะห์

เสาธง อฒัจนัทรป์ระธาน งานถนนและลานจอดรถ พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3. งบเงนิอดุหนุน จาํนวน 11,939,200 บาท

3.1 หมวดเงนิอดุหนุน รวม 11,939,200 บาท

3.1.1 ประเภทเงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 138,000      บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

3.1.1.1 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานเทศบาลตาํบลบา้นเชี่ยวหลาน ตัง้ไว ้ 138,000      บาท

อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ

พฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนและเพิม่ประสทิธิภาพกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยครูผูส้อน

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2 ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 11,801,200 บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

3.1.2.1 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ต ัง้ไว ้ 1,500,000   บาท

สุราษฎรธ์านี เขต 1 อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย

ตามโครงการพฒันาระบบการเรยีนรูต้ามหลกัสูตรพฒันาทกัษะทางสงัคม

และภาษาต่างประเทศสาํหรบัเยาวชนเพือ่กา้วสู่ประชาคมอาเซยีน

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.2 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ต ัง้ไว ้ 1,129,800   บาท

สุราษฎรธ์านี เขต 2 อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย

ตามโครงการพฒันาระบบการเรยีนรูเ้พือ่ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมตาม

หลกัสูตรพทุธทาสศึกษา รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.3 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ต ัง้ไว ้ 1,000,000   บาท

สุราษฎรธ์านี เขต 3 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ

ส่งเสรมิการอ่านออกเขยีนได ้รายละเอยีดตามโครงการ(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.4 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา ต ัง้ไว ้ 1,031,000   บาท

เขต 11 สุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่า

ใชจ่้ายตามโครงการ School  Suratthani Symposium 2106 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3.1.2.5 เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนเมอืงสุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืง จงัหวดั ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิศกัยภาพทางดา้น

ดนตรแีก่ผูเ้รยีน รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.6 เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนสุราษฎรธ์านี ๒ อาํเภอเมอืง จงัหวดั ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเพิม่ผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

ดว้ยสือ่การเรยีนการสอน รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.7 เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ จงัหวดั ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพครูและ

นกัเรยีนศูนยภ์าษาไทย รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.8 เพือ่อดุหนุนสาํนกังาน กศน. จงัหวดัสุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืง ต ัง้ไว ้ 1,000,000   บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ ชมุชนรกัการอ่าน 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.9 เพือ่อดุหนุนศูนยก์ารศึกษาพเิศษ ประจาํจงัหวดั ต ัง้ไว ้ 4,640,400   บาท

สุราษฎรธ์านี อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย

ตามโครงการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูด้ว้ย

ครูผูส้อน รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.10 เพือ่อดุหนุนมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

สุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย

ตามโครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.11 เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนตาขนุ อาํเภอบา้นตาขนุ ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิศกัยภาพทางดา้น

ดนตรแีก่ผูเ้รยีน รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.12 เพือ่อดุหนุนสถาบนัพฒันาการเดก็ภาคใต ้อาํเภอพนุพนิ ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาศกัยภาพการ

เรยีนรูใ้หแ้ก่เดก็ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.  งานโรงพยาบาล จาํนวน 10,310,000.00     บาท

2.  งานบรกิารสาธารณสุขและ จาํนวน 500,000.00        บาท

    งานสาธารณสุขอืน่

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานการสาธารณสขุ
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งานโรงพยาบาล รวม 10,310,000           บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 7,650,000            บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 5,500,000            บาท

1.1.1  ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จาํนวน 1,500,000            บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารสาํหรบับคุคล ตัง้ไว ้ 1,500,000            บาท

ภายนอกใหท้าํการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ทาํความสะอาด ค่ากาํจดั

ขยะมลพษิและค่าขยะตดิเชื้อ ค่าจา้งเหมาพนกังานรกัษา

ความปลอดภยัและค่าจา้งจดัตกแต่งตน้ไมแ้ละสวนหย่อม

ของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ จาํนวน 3,000,000            บาท

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาระบบ ตัง้ไว ้ 3,000,000            บาท

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.3  ประเภทคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ (รายจา่ยเพื่อ จาํนวน 1,000,000            บาท

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อม รถยนต ์ยานพาหนะต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 500,000              บาท

เครื่องปัน่ไฟ ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีใ่ชใ้น

ภารกจิของโรงพยาบาล อบจ.สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานสาธารณสขุ

บรกิารแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ
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1.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ ต ัง้ไว ้ 500,000              บาท

(สิง่ก่อสรา้ง) อาคารโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2 หมวดคา่วสัดุ รวม 350,000               บาท

1.2.1  ประเภทคา่วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

สาํหรบัใชใ้นอาคารโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2 ประเภทวสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าซื้อวสัดงุานบา้นงานครวั ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

สาํหรบัใชใ้นกจิการโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.3 ประเภทวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น จาํนวน 150,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.2.3.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ตัง้ไว ้ 150,000              บาท

สาํหรบัใชก้บัเครื่องจกัรกล เครื่องปัน่ไฟ และยานพาหนะขนส่งต่าง 

ทีใ่ชใ้นกจิการของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.3 หมวดคา่สาธารณูปโภค รวม 1,800,000            บาท

1.3.1  ประเภทคา่ไฟฟ้า จาํนวน 1,500,000            บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.3.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าโรงพยาบาลองคก์าร ต ัง้ไว ้ 1,500,000            บาท

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตลอดท ัง้ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.3.2  ประเภทคา่บรกิารโทรศพัท ์ จาํนวน 50,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.3.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทแ์ละค่าธรรมเนียมรกัษา ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

เครื่องทีเ่ป็นทรพัยส์นิและใชใ้นกจิการโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.3.3  ประเภทคา่น้ําประปา จาํนวน 150,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.3.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่านํา้ประปาของโรงพยาบาลองคก์าร ต ัง้ไว ้ 150,000              บาท

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบ

กาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.3.4  ประเภทคา่บรกิารทางดา้นโทรคมนาคม จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.3.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ไรส้ายความเร็วสูง (WIFI) ของโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2. งบลงทนุ รวม 80,000                บาท

2.1  หมวดคา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 80,000                บาท

2.1.1  ประเภทคา่ตอ่เตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั จาํนวน 80,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.1.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 80,000                บาท

ตกแต่งหอ้งประชมุโรงพยาบาลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการ

  -ตดิต ัง้ฉากบดุว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 373X230 ซม.จาํนวน 2 ชดุ

 -ตดิต ัง้แผงกัน้บดุว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 280X240 ซม. 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

จาํนวน 1 ชดุ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วน
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3. งบเงนิอดุหนุน รวม 2,580,000            บาท

3.1 หมวดเงนิอดุหนุน รวม 2,580,000            บาท

3.1.1 ประเภทอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 2,580,000            บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ 

3.1.1.1 เพือ่อดุหนุนโรงพยาบาลท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ ตัง้ไว ้ 1,380,000            บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันา

การบรกิารรกัษาพยาบาลโรงพยาบาลท่าชนะ รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.2 เพือ่อดุหนุนโรงพยาบาลไชยา อาํเภอไชยา ตัง้ไว ้ 700,000              บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้ออปุกรณ์

ทางการแพทย ์รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.3 เพือ่อดุหนุนโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์อาํเภอพนุพนิ ต ัง้ไว ้ 500,000              บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ การเตรยีม

ความพรอ้มการรกัษาผูป่้วยดว้ยไฟฟ้าแบบใชย้าระงบัความรูส้กึ

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่ รวม 500,000               บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 500,000               บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 500,000               บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ จาํนวน 500,000               บาท

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิสุขภาพ ตัง้ไว ้ 500,000              บาท

เพือ่ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อและการป้องกนัปญัหาการแพร่ระบาด

ของโรคตดิต่อ โรคระบาด โรคอบุตัใิหม่ และโรคอบุตัซิ ํา้ รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.  งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบั จาํนวน 69,857,320.00     บาท

    เคหะและชมุชน

2.  งานไฟฟ้าและถนน จาํนวน 17,000,000.00     บาท

3.  งานสวนสาธารณะ จาํนวน 2,650,000.00      บาท

4.  งานกาํจดัขยะมลูฝอยและ จาํนวน 500,000.00        บาท

    สิง่ปฏกูิล

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

แผนงานเคหะและชมุชน

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน รวม 69,857,320           บาท

1.  งบบคุลากร รวม 42,737,320           บาท

1.1  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 42,737,320           บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดือนพนักงาน จาํนวน 21,716,040           บาท

กองช่าง

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 21,716,040           บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองช่าง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2 ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงาน จาํนวน 734,100               บาท

กองช่าง

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ตัง้ไว ้ 67,200                บาท

ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืน

และเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน

เท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ค่าครองชพีช ัว่คราวสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 528,000              บาท

ขา้ราชการกองช่าง ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการกองช่าง ต ัง้ไว ้ 134,400              บาท

ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนเดมิถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบั

และค่าตอบแทนพเิศษตามมตคิณะรฐัมนตร ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.4 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ตัง้ไว ้ 4,500                 บาท

ของขา้ราชการกองช่าง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและชมุชน
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1.1.3 ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200                บาท

กองช่าง

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งขา้ราชการกองช่าง ต ัง้ไว ้ 67,200                บาท

ตาํแหน่งประเภทบรหิาร  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.4 ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ จาํนวน 8,137,440            บาท

กองช่าง

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งลูกจา้งประจาํตาํแหน่งต่างๆ ตัง้ไว ้ 8,137,440            บาท

พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงค่าจา้งประจาํของกองช่าง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.5 ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของลูกจา้งประจาํ จาํนวน 310,000               บาท

กองช่าง

1.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 10,000                บาท

ของลูกจา้งประจาํกองช่าง ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.5.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของลูกจา้งประจาํ ต ัง้ไว ้ 300,000              บาท

กองช่าง ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนตามบญัชอีตัราเงนิเดอืนเดมิถงึข ัน้สูงสุด

ของอนัดบัและค่าตอบแทนพเิศษตามมตคิณะรฐัมนตร ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.6 ประเภทคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จาํนวน 11,207,340           บาท

กองช่าง

1.1.6.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงนิปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 11,207,340           บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง ตาํแหน่งต่างๆ ของกองช่าง

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.7 ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงานจา้ง จาํนวน 565,200               บาท

กองช่าง

1.1.7.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 565,200              บาท

ของพนกังานจา้งกองช่าง ตามระเบยีบ หนงัสอืส ัง่การ 

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.  งบดาํเนินงาน รวม 14,470,000           บาท

2.1  หมวดคา่ตอบแทน รวม 1,300,000            บาท

2.1.1 ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 200,000               บาท

กองช่าง

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 200,000              บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณี

เร่งด่วน และมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทย

กาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประเภทคา่เช่าบา้น จาํนวน 700,000               บาท

กองช่าง

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการกองช่าง ตัง้ไว ้ 700,000              บาท

ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้น ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ  (ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได)้

2.1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร จาํนวน 400,000               บาท

กองช่าง

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาใหแ้ก่ขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 400,000              บาท

และลูกจา้งประจาํของกองช่าง ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2  หมวดคา่ใชส้อย รวม 10,850,000           บาท

2.2.1 ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จาํนวน 1,700,000            บาท

กองช่าง

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารบคุคลภายนอกให ้ ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

ทาํการอย่างหนึ่งอย่างใด  เช่น  ค่าจา้งเหมาดูแลครุภณัฑ ์ ระบบ

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ,ค่าจา้งเหมาดูแลระบบไฟฟ้า

โทรทศัน,์ประปา,ค่าจา้งเขยีนโปรแกรมการใชง้านในสาํนกังาน 

และค่าจา้งเหมาบรกิารท ัว่ไป ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบคุคลภายนอกดูแล ตัง้ไว ้ 1,500,000            บาท

ความปลอดภยัในสถานทีท่ีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เช่น เกาะลาํพ,ูศูนยเ์ครื่องจกัรกล,โครงการ

พนัธุกรรมพชื อาํเภอพนม ฯลฯ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิาร สาํหรบัค่าเช่าครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

สาํนกังานทีใ่ชใ้นราชการกองช่าง อาท ิเครื่องพมิพ ์เครื่องถ่ายเอกสาร

และอืน่ๆ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาแรงงาน สาํหรบัขดุดนิ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

แบกหาม  งานซ่อม  สรา้งถนนลาดยาง  งานเจาะบอ่นํา้ตื้น 

งานหนึ่งตาํบลหนึ่งผลติภณัฑ ์ งานโฮมเ์ตย ์งานไบโอดเีซล 

งานศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุท่าสะทอ้น และงานอืน่ๆ ทีต่อ้งใชแ้รงงาน

ตามโครงการพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 100,000               บาท

กองช่าง

2.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร เครื่องดืม่ต่างๆ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

เครื่องใชใ้นการรบัรอง  และค่าบรกิารอืน่ๆ  ซึง่จาํเป็นตอ้งจ่ายที่

เกี่ยวขอ้งกบัการเลี้ยงรบัรองคณะกรรมการ  หรอือนุกรรมการ 

ทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ หรอืการประชมุระหว่างองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอืองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 2,650,000            บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองช่าง

2.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม ตัง้ไว ้ 150,000              บาท

เชงิปฏบิตักิารจดัทาํฐานขอ้มลูดว้ยระบบ GIS (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ตัง้ไว ้ 2,500,000            บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ

ค่าเช่าทีพ่กั และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ของขา้ราชการ ลูกจา้งและพนกังาน

จา้งของกองช่าง ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.4 ประเภทคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม จาํนวน 6,400,000            บาท

บาํรุงรกัษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองช่าง

2.2.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ของกองช่างทีช่าํรุดเสยีหาย ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอร ์เครือ่งพมิพด์ดี

โทรศพัท ์โตะ๊ เกา้อี้ เตน็ท ์เรอืยาว ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมเครื่องจกัรกล รถยนต์ ต ัง้ไว ้ 5,000,000            บาท

ยานพาหนะต่างๆ รถจกัรยานยนต ์ฯลฯ ของกองช่าง โรงงาน

ไบโอดเีซลองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี และเครื่องจกัรกล

ของหน่วยงานอืน่ทีข่อสนบัสนุนใชง้านโครงการต่างๆ ขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีจ่าํเป็นตอ้งจดัซ่อม เช่น 

รถแทรคเตอร ์รถขดุ รถบด รถเกรดเดอร ์รถตกัดนิ รถขดุบอ่นํา้ตื้น 

รถราดแอสฟลัท ์เรอืยนตท์อ้งแบน เรอืตรวจการณ์  ชดุราดยางถนน

ชดุโรยหนิ เครื่องมอื เครื่องจกัรกลของโรงงานไบโอดเีซล ฯลฯ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ ต ัง้ไว ้ 1,300,000            บาท

(สิง่ก่อสรา้ง) ต่างๆ ในความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี เช่น บา้นพกั โรงซ่อม อาคารเก็บเครื่องจกัรกล 

หอ้งเก็บวสัดุ สะพาน และร่องระบายนํา้ ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3  หมวดคา่วสัดุ รวม 750,000               บาท

2.3.1 ประเภทวสัดสุาํนักงาน จาํนวน 150,000               บาท

กองช่าง

2.3.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดสุาํนกังานสาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 150,000              บาท

ราชการกองช่าง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.2 ประเภทวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 200,000               บาท

กองช่าง

2.3.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ สาํหรบัใช ้ ต ัง้ไว ้ 200,000              บาท

ในราชการกองช่าง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3.3 ประเภทวสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 100,000               บาท

กองช่าง

2.3.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดงุานบา้นงานครวั สาํหรบัใช ้ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ในราชการกองช่าง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.4 ประเภทวสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 200,000               บาท

กองช่าง

2.3.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสรา้งสาํหรบัใชใ้นราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000              บาท

กองช่าง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.5 ประเภทวสัดคุอมพวิเตอร ์ จาํนวน 100,000               บาท

กองช่าง

2.3.5.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ราชการกองช่าง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4  หมวดคา่สาธารณูปโภค รวม 1,570,000            บาท

2.4.1 ประเภทคา่ไฟฟ้า จาํนวน 1,200,000            บาท

กองช่าง

2.4.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า และค่าธรรมเนียม ตัง้ไว ้ 1,200,000            บาท

รกัษามเิตอรบ์รเิวณเกาะลาํพ ูทุ่งกระจูด โครงการพนัธุกรรมพชื

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ อาํเภอพนม ทีเ่ป็นทรพัยส์นิขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.2 ประเภทคา่น้ําประปา จาํนวน 300,000               บาท

กองช่าง

2.4.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่านํา้ประปา สาํหรบัใชภ้ายในบรเิวณ ตัง้ไว ้ 300,000              บาท

เกาะลาํพแูละโรงงานไบโอดเีซล ทีเ่ป็นทรพัยส์นิขององคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.3 ประเภทคา่โทรศพัท ์ จาํนวน 50,000                บาท

กองช่าง

2.4.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทส์าํหรบัใชใ้นราชการกองช่าง ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามที่

ระเบยีบกาํหนด  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานเคหะและชมุชน 325



ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.4.4 ประเภทคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 20,000                บาท

กองช่าง

2.4.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมในการเป็น ต ัง้ไว ้ 20,000                บาท

สมาชกิสญัญาณดาวเทยีม และค่าธรรมเนียมในการใชอ้นิเตอรเ์น็ต 

สาํหรบัใชใ้นราชการกองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.  งบลงทนุ รวม 12,650,000           บาท

3.1 หมวดคา่ครุภณัฑ ์ รวม 5,500,000            บาท

3.1.1 ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 2,000,000            บาท

กองช่าง

3.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตดิต ัง้กลอ้ง ต ัง้ไว ้ 1,000,000            บาท

วงจรปิด รอบบรเิวณสาํนกังานกองช่าง ซอยอาํเภอ 14 ถนนอาํเภอ

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิดรอบบรเิวณ

กองช่าง จาํนวน 5 เครื่อง พรอ้มอปุกรณ์มคีุณสมบตัดิงันี้

 - กลอ้งวงจรปิด IP CAMERA ความละเอยีด 2 ลา้นพกิเซล 

 - เครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบัการแสดงผล

 - อปุกรณ์ควบคุมเครอืขา่ยแบบ GIGABIT NETWORK 

  - เครื่องสาํรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA

  - จอ MONITOR ขนาด 40 นิ้ว แบบ LED

  - ชดุโตะ๊และเกา้อี้

  - ตูเ้ก็บอปุกรณ์ขนาด 19 นิ้ว พรอ้มอปุกรณ์จดัเก็บสาย

  - อปุกรณ์สาํหรบัตดิต ัง้

 - UTP CABLE OUTDOOR W/SLING

 - ตูพ้กัจดัเก็บอปุกรณ์ NETWORK พรอ้ม ups

  - ชดุแปลงสญัญาณแบบ INDUSTRIAL WDM SFP

6.5 TB พรอ้มโปรแกรมบรหิารจดัการกลอ้ง IP BLICENSE

SWITCH 24PORT 

 - เครื่องบนัทกึระบบกลอ้งวงจรปิดแบบ NVR พรอ้มฮารด์สิก์

 ใยแกว้นาํแสงครบชดุ
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  - อปุกรณ์เบด็เตลด็และอปุกรณ์อืน่ๆทีใ่ชใ้นการตดิต ัง้

หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตดิต ัง้ ต ัง้ไว ้ 1,000,000            บาท

กลอ้งวงจรปิดรอบบรเิวณโรงเก็บเครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง 

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  โดยตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด

รอบบรเิวณโรงเก็บเครื่องจกัรกล จาํนวน 5 เครื่อง พรอ้มอปุกรณ์

มคีุณสมบตัดิงันี้

 - กลอ้งวงจรปิด IP CAMERA ความละเอยีด 2 ลา้นพกิเซล 

 - เครื่องบนัทกึระบบกลอ้งวงจรปิดแบบ NVR 

IP BLICENSE

 - เครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบัการแสดงผล

 - อปุกรณ์ควบคุมเครอืขา่ยแบบ GIGABIT NETWORK 

  - เครื่องสาํรองไฟฟ้าขนาด 1000 VA

  - จอ MONITOR ขนาด 40 นิ้ว แบบ LED

  - ชดุโตะ๊และเกา้อี้

  - ตูเ้ก็บอปุกรณ์ขนาด 19 นิ้ว พรอ้มอปุกรณ์จดัเก็บสาย

  - อปุกรณ์สาํหรบัตดิต ัง้

 - UTP CABLE OUTDOOR W/SLING

 - ตูพ้กัจดัเก็บอปุกรณ์ NETWORK พรอ้ม ups

  - ชดุแปลงสญัญาณแบบ INDUSTRIAL WDM SFP

  - อปุกรณ์เบด็เตลด็และอปุกรณ์อืน่ๆทีใ่ชใ้นการตดิต ัง้

หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

 พรอ้มฮารด์สิก ์6.5TB พรอ้มโปรแกรมบรหิารจดัการกลอ้ง

 SWITCH 24PORT 

 ใยแกว้นาํแสงครบชดุ
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3.1.2 ประเภทครุภณัฑโ์รงงาน จาํนวน 500,000               บาท

กองช่าง

3.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัหาเครื่องมอื ต ัง้ไว ้ 500,000              บาท

และอปุกรณ์ในการซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเครื่องจกัรกล โดยจดัซื้อ

อปุกรณ์เละเครื่องมอืประจาํโรงซ่อมเครื่องจกัรกล จาํนวน 1 ชดุ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.3 ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่ จาํนวน 2,700,000            บาท

กองช่าง

3.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อรถกระเชา้ ต ัง้ไว ้ 2,700,000            บาท

ไฟฟ้าเพือ่ใชใ้นภารกจิกองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยจดัซื้อรถไฟฟ้าจาํนวน 1 คนั มคีุณลกัษณะดงันี้

 - ชนิดรถยนต ์6 ลอ้แบบหนา้ส ัน้ 

 - ขนาด 4 สูบ 

 - มกีาํลงัมา้ไม่ตํา่กว่า 150 แรงมา้ 

 - ตอนทา้ยหลงัเกง๋เป็นกระบะ

 - ตดิต ัง้บูมกระเชา้ไฟฟ้า แบบแขนพบั 2 ตอน

 - แขนบูมท ัง้สองยดืออกไดใ้นแนวนอนและแนวตัง้ 

ดว้ยระบบไฮครอลคิชนิดหมนุไดร้อบตวั

หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.4 ประเภทครุภณัฑอ์ืน่ จาํนวน 300,000               บาท

กองช่าง

3.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อตูจ่้ายนํา้มนั ต ัง้ไว ้ 300,000              บาท

เชื้อเพลงิ (ดเีซล) ชนิด 2 หวัจ่าย พรอ้มกรองดเีซลก่อนเขา้ตูจ่้าย

จาํนวน 1 ชดุ หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่าต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด

เนื่องจากครุภณัฑช์นิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ 
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3.2 หมวดคา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 7,150,000            บาท

3.2.1 ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

กองช่าง

3.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงภมูทิศันโ์ดยรอบ สาํนกังาน ต ัง้ไว ้ 500,000              บาท

กองช่าง ถนนอาํเภอ ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้

 - ก่อสรา้งเสาธงชาติ

 - ปรบัปรุงพื้นภายในบรเิวณโรงจอดรถ

 - และอืน่ๆ ภายในบรเิวณสาํนกังานกองช่าง รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

3.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งร ัว้ ตัง้ไว ้ 4,700,000            บาท

รอบบรเิวณโรงเก็บเครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้

 - ร ัว้คอนกรตีบลอ็ก สูง 2.10 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 471 เมตร 

 - ร ัว้เหลก็ สูง 2.10 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 469 เมตร 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.2.2 ประเภทคา่ตอ่เตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั

กองช่าง

3.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจกัรกล ตัง้ไว ้ 1,950,000            

และระบบไฟฟ้าในอาคาร ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้

 - ก่อสรา้งโรงเก็บชิ้นส่วนอะไหลแ่ละโรงเก็บอปุกรณ์

จดัสถานที่

 - ต่อเตมิก ัน้หอ้งภายในอาคารโรงซ่อมเพือ่ใชเ้ป็นหอ้งเก็บ

เครื่องมอืและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการซ่อมเครื่องจกัร

 - ปรบัปรุงพื้นทีภ่ายในอาคารโรงซ่อมและระบบไฟฟ้า

ภายในอาคาร

 - ปรบัปรุงในส่วนอืน่ๆ โดยรอบภายในบรเิวณโรงซ่อมเครื่องจกัรกล

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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งานไฟฟ้าและถนน รวม 17,000,000           บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 17,000,000           บาท

1.1  หมวดคา่วสัดุ รวม 17,000,000           บาท

1.1.1 ประเภทวสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 17,000,000           บาท

กองช่าง

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุในการปรบัปรุงซ่อมแซม ตัง้ไว ้ 17,000,000           บาท

บาํรุง รกัษา ถนน สิง่ก่อสรา้ง หรอืพสัดุขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดั หรอืหน่วยงานอืน่ทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใหก้ารช่วยเหลอื เช่น

ท่อระบายนํา้ เหลก็เสน้ เหลก็ฉาก เหลก็แป้บ ปูนซเิมนต ์ทราย 

หนิย่อย ยางแอสฟลัท ์ฯลฯ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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งานสวนสาธารณะ รวม 2,650,000            บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 2,400,000            บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 2,100,000            บาท

1.1.1 ประเภทคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซม (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม จาํนวน 2,100,000            บาท

บาํรุงรกัษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองช่าง

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาหรอืซ่อมแซมชดุอปุกรณ์ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ออกกาํลงักายและอปุกรณ์สนามเดก็เลน่บรเิวณสวนสาธารณะหรอื

สถานทีอ่ืน่ๆ ในความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดูแลบาํรุงรกัษา ต ัง้ไว ้ 2,000,000            บาท

สวนสาธารณะในความรบัผดิชอบขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์าน ีเช่น เกาะลาํพ ูบอ่นํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรตท่ิาสะทอ้น

และอืน่ๆ ฯลฯ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2  หมวดคา่วสัดุ รวม 300,000               บาท

1.2.1 ประเภทวสัดกุารเกษตร จาํนวน 300,000               บาท

กองช่าง

1.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดกุารเกษตร สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 300,000              บาท

ราชการกองช่าง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบลงทนุ รวม 250,000               บาท

2.1  หมวดคา่ครุภณัฑ ์ รวม 250,000               บาท

2.1.1 ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร จาํนวน 250,000               บาท

กองช่าง

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อเครื่องย่อย ต ัง้ไว ้ 250,000              บาท

กิ่งไม ้ใบไม ้โดยจดัซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม ้ใบไม ้สาํหรบัใชใ้นสวน

สาธารณะเกาะลาํพ ูจาํนวน 2 เครื่อง มคีุณลกัษณะดงันี้

  - เครื่องยนตแ์บบ 4 จงัหวะ

  - มรีะบบการสตารท์เครื่องยนตด์ว้ยกญุแจ

  - มกีาํลงัไม่นอ้ยกว่า 20 แรงมา้
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 - มลีอ้สาํหรบัการใชเ้คลือ่นที่

 - มใีบมดีสบัย่อยไม่นอ้ยกว่า 2 ใบ

 - มใีบมดีสบัละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 16 ใบ

 - สามารถห ัน่ย่อยกองไมข้นาด 4 นิ้วได ้

 - รบัประกนัตวัเครื่อง 2 ปี พรอ้มรบัรองอะไหลช่ิ้นส่วน

ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด

เนื่องจากครุภณัฑช์นิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐาน

ครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล รวม 500,000               บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 500,000               บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 500,000               บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 500,000               บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองช่าง

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการของเสยี ต ัง้ไว ้ 500,000              บาท

อนัตรายจากชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.  งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบั จาํนวน 12,952,860.00     บาท

    สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

2.  งานส่งเสรมิและสนบัสนุน จาํนวน 40,806,000.00     บาท

    ความเขม้แขง็ชมุชน

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน
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งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน รวม 12,952,860           บาท

1.  งบบคุลากร รวม 8,086,860            บาท

1.1  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 8,086,860            บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดือนพนักงาน จาํนวน 7,326,780            บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 7,326,780            บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2 ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงาน จาํนวน 261,400               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ตัง้ไว ้ 67,200                บาท

ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืน

และเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน

เท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 139,200              บาท

ของขา้ราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ทีจ่ะไดร้บัเงนิเดอืนตามบญัชอีตัราเงนิเดอืน

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน

ถงึข ัน้สูงสุดของอนัดบั ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ
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1.1.2.4 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่พเิศษสาํหรบัการสูร้บ (พ.ส.ร.) ตัง้ไว ้ 5,000                 บาท

สาํหรบัขา้ราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ทีจ่ะไดร้บัสทิธิตาม

ระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.3 ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 67,200                บาท

กองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ตาํแหน่งประเภทบรหิาร 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.4 ประเภทคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จาํนวน 431,480               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงนิปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 431,480              บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาํแหน่งต่างๆ ของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบดาํเนินงาน รวม 4,780,000            บาท

2.1  หมวดคา่ตอบแทน รวม 600,000               บาท

2.1.1 ประเภทรายคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 200,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 200,000              บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณี

เร่งด่วนและมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประเภทคา่เช่าบา้น จาํนวน 250,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการกองส่งเสรมิ ต ัง้ไว ้ 250,000              บาท

คุณภาพชวีติ ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้น ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร จาํนวน 150,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 150,000              บาท

ขา้ราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2  หมวดคา่ใชส้อย รวม 2,300,000            บาท

2.2.1 ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบรกิาร จาํนวน 2,000,000            บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.2.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารสาํหรบับคุคล ตัง้ไว ้ 2,000,000            บาท

ภายนอกใหท้าํการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น จา้งทาํความสะอาด

ตดัแต่งตน้ไม ้จดัสวน  พนกังานรกัษาความปลอดภยั 

และการจา้งเหมาอืน่ ๆ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 50,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.2.2.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลี้ยงรบัรอง ค่าอาหาร ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

เครื่องดืม่ต่างๆ เครื่องใชใ้นการรบัรอง และค่าบรกิารอืน่ ๆ ซึง่จาํเป็น

ตอ้งจ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเลี้ยงรบัรอง คณะกรรมการ หรอื

อนุกรรมการ ทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้ตามกฎหมาย หรอืระเบยีบ หรอื

หนงัสอืส ัง่การของกระทรวงมหาดไทย หรอืการประชมุระหว่าง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ หรอื

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัรฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ จาํนวน 250,000               บาท

         ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 200,000              บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรสาํหรบั ผูบ้รหิาร ขา้ราชการ

ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี ทีป่ฏบิตัริาชการในภารกจิของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ
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เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ฯลฯ  

โดยเบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

ในราชอาณาจกัร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ่กั 

และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

สาํหรบับคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้เป็นคณะกรรมการ

มาปฏบิตัริาชการตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีหรอืบคุคลทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รอ้งขอเพือ่ปฏบิตัหินา้ทีใ่นกจิการทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่องคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4 ประเภทคา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ (รายจา่ยเพื่อ จาํนวน 400,000               บาท

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.2.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อม รถยนต ์ยานพาหนะต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 100,000              บาท

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีใ่ชใ้นราชการตาม

ภารกจิของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษา ซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

เสยีหาย ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพด์ดี เครื่องโทรสาร ฯลฯ

ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ และครุภณัฑ์

เครื่องปัน้ดนิเผาของศูนยก์ารศึกษาและฝึกอบรมเครื่องปัน้ดนิเผา

ต.ท่าสะทอ้น อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.4.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษา หรอืซ่อมแซมทรพัยส์นิ ตัง้ไว ้ 200,000              บาท

(สิง่ก่อสรา้ง) ต่าง ๆ ในความรบัผดิชอบของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ

เช่น ศูนยบ์รกิารผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น ศูนยก์ารศึกษาและฝึกอบรม

เครื่องปัน้ดนิเผา และบอ่นํา้พรุอ้นเฉลมิพระเกยีรตท่ิาสะทอ้น ฯลฯ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3  หมวดคา่วสัดุ รวม 950,000               บาท

2.3.1 ประเภทวสัดสุาํนักงาน จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังานสาํหรบัใช ้ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ในราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.2 ประเภทวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.2.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ และสาํหรบักจิการ

ทีอ่ยู่ในความดูแลรบัผดิชอบของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.3 ประเภทวสัดงุานบา้นงานครวั จาํนวน 50,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.3.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั ต ัง้ไว ้ 50,000                บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.3.4 ประเภทวสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.4.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

คุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.5 ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.5.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2.3.6 ประเภทวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น จาํนวน 200,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

ตัง้ไว ้ 200,000              บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการตามภารกจิของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.6.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 

สาํหรบัสิง่ก่อสรา้งทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองส่งเสรมิ

แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน  338



ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.3.7 ประเภทวสัดกุารเกษตร จาํนวน 150,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.7.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร ต ัง้ไว ้ 150,000              บาท

สาํหรบัใชใ้นสถานทีต่่างๆ ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.8 ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 50,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.8.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 50,000                บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.9 ประเภทวสัดคุอมพวิเตอร ์ จาํนวน 100,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.3.9.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร ์สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 100,000              บาท

ราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4  หมวดคา่สาธารณูปโภค รวม 530,000               บาท

2.4.1 ประเภทคา่ไฟฟ้า จาํนวน 500,000               บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.4.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ประจาํศูนยบ์รกิาร ต ัง้ไว ้ 500,000              บาท

ผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น และศูนยก์ารศึกษาและฝึกอบรม

เครื่องปัน้ดนิเผา ต.ท่าสะทอ้น อ.พนุพนิ จ.สุราษฎรธ์านี ฯลฯ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.2 ประเภทคา่โทรศพัท ์ จาํนวน 30,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.4.2.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าบรกิารโทรศพัทแ์ละค่าธรรมเนียม ตัง้ไว ้ 30,000                บาท

รกัษาเครื่องทีเ่ป็นทรพัยส์นิและใชใ้นราชการกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ

ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3. งบลงทนุ รวม 86,000                บาท

3.1  หมวดคา่ครุภณัฑ ์ รวม 86,000                บาท

3.1.1 ประเภทครุภณัฑส์าํนักงาน จาํนวน 26,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

3.1.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 18,000                บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติสาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 150x80x75 เซนตเิมตร  

พรอ้มตูล้ ิ้นชกัสาํหรบัใส่เอกสาร จาํนวน 1 ตวั หรอืคณุลกัษณะทีด่กีว่า

ราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.2  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 8,000                 บาท

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติสาํหรบัเป็น

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 60x70x115 เซนตเิมตร  

มลีอ้เลือ่น มพีนกัพงิสูง และมทีีว่างแขน ขาอลูมเินียมหรอืไม ้

จาํนวน 1 ตวั หรอืคณุลกัษณะทีด่กีว่าต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด 

ครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2 ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 60,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

3.1.2.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์ ต ัง้ไว ้ 60,000                บาท

โฆษณาและเผยแพร่เพือ่ใชใ้นราชการของกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั

มคีุณลกัษณะดงันี้ 

 - ความละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นพกิเซล

 - หนา้จอเป็นแอลซดี ีขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว

 - การบนัทกึภาพ (ภาพนิ่ง) แบบ SD memory card, SDHC

 - รูปแบบในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ระบบ Full HD

หรอืคณุลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนอืบญัชรีาคา

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจากครุภณัฑช์นิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชี

เนื่องจากครุภณัฑช์นิดนี้ ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐาน
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สาํนกังบประมาณ เนื่องจากกองส่งเสรมิคุณภาพชวีติ มโีครงการ/

กจิกรรม ทีจ่ะตอ้งบนัทกึภาพเพือ่ประชาสมัพนัธแ์ละจดัเก็บขอ้มลู

การปฏบตังิานซึง่ครุภณัฑด์งักลา่วมคีุณสมบตักิารบนัทกึภาพ

ทีม่คีุณภาพสูง ภาพคมชดั ทาํใหเ้กดิความคลอ่งตวัในการปฏบิตังิาน

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

มาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 
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งานสง่เสรมิและสนับสนุนความเขม้แข็งชมุชน รวม 40,806,000           บาท

1. งบดาํเนินงาน รวม 16,300,000           บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 16,300,000           บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ จาํนวน 16,300,000           บาท

ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ

สาํนักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการรณรงคป้์องกนั ต ัง้ไว ้ 2,000,000                บาท

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ : TO BE NUMBER ONE จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและแกไ้ข ต ัง้ไว ้ 500,000                  บาท

ปญัหายาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

ตัง้ไว ้ 2,500,000            บาท

และพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิกจิกรรม ตัง้ไว ้ 500,000              บาท

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.5  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิกจิกรรม ตัง้ไว ้ 2,000,000            บาท

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันา ต ัง้ไว ้ 1,000,000            บาท

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิและพฒันา ต ัง้ไว ้ 2,000,000            บาท

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

ศกัยภาพแก่อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) รายละเอยีด

และพฒันาศกัยภาพบทบาทสตร ีในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีด

1.1.1.3  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ

คุณภาพชวีติเดก็ และเยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีด
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1.1.1.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสรา้งเครอืขา่ย ต ัง้ไว ้ 300,000              บาท

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการหมู่บา้นสขีาว ต ัง้ไว ้ 2,000,000            บาท 

ดาํรงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ตัง้ไว ้ 1,000,000                บาท 

1.1.1.11 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ ต ัง้ไว ้ 2,000,000                บาท 

และพฒันาศกัยภาพในการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดี

แก่ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 200,000                  บาท 

และพฒันาคุณภาพชวีติผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาสใน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.13 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเสรมิสรา้งสถาบนั ต ัง้ไว ้ 300,000                  บาท 

ครอบครวั รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบลงทนุ รวม 22,506,000              บาท

รวม 22,506,000              บาท

2.1.1 รวม 15,000,000              บาท

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้าย ตามโครงการก่อสรา้ง ต ัง้ไว ้ 15,000,000              บาท

ศูนยส์วสัดกิารผูสู้งอายุ อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการ ก่อสรา้งอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ 2 ช ัน้

ขนาดกวา้ง 16.00 เมตร  ยาว 35.00 เมตร หรอืคดิเป็นพื้นที่

ไม่นอ้ยกว่า 560.00 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.1 หมวดคา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ประเภทอาคาร

1.1.1.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิกจิกรรม

1.1.1.10 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิและ

พฒันาอาชพีฝีมอืแรงงานดา้นการแปรรูปผลติภณัฑ ์หรอือืน่ๆ ทีเ่ป็น 

การเพิม่ผลผลติ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองทนุสวสัดกิารชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ
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2.1.2 ประเภทคา่ตอ่เตมิหรอืดดัแปลงอาคารบา้นพกั รวม 7,506,000                บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาและปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 1,290,000                บาท

ก่อสรา้งลานอเนกประสงคป์ระกอบอาคาร พรอ้มรัว้ลวดหนาม

ลอ้มรอบอาคารอเนกประสงค ์"หนึ่งใจ เดยีวกนั" ตาํบลทุ่งเตาใหม่

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการก่อสรา้งลานอเนกประสงค ์คสล. ขนาดกวา้ง 20 เมตร

ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร และลอ้มร ัว้ลวดหนาม ขนาดสูง 

1.50 เมตร ยาว 340 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันา ต ัง้ไว ้ 6,216,000            บาท

แหลง่ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพสวนสาธารณะบอ่นํา้พเุฉลมิพระเกยีรติ

ท่าสะทอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีโดยดาํเนนิการ ปรบัปรุงอาคารบา้นพกั

6 หลงั และอาคารอเนกประสงค ์พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3. งบเงนิอดุหนุน รวม 2,000,000                บาท

3.1 หมวดเงนิอดุหนุน รวม 2,000,000                บาท

3.1.1 ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 2,000,000                บาท

สาํนักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

3.1.1.1 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตัง้ไว ้ 2,000,000                บาท

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีรายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.  งานบรหิารท ัว่ไปเกี่ยวกบัการศาสนา จาํนวน 7,913,200.00      บาท

    วฒันธรรมและนนัทนาการ

2.  งานกฬีาและนนัทนาการ จาํนวน 150,690,900.00   บาท

3.  งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ จาํนวน 19,100,000.00     บาท

4.  งานวชิาการวางแผนและส่งเสรมิ จาํนวน 46,252,000.00     บาท

    การท่องเทีย่ว

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ
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รวม 7,913,200    บาท

1.  งบบคุลากร รวม 6,341,400    บาท

1.1  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) รวม 6,341,400    บาท

1.1.1  ประเภทเงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 5,415,000    บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนแก่ขา้ราชการองคก์ารบรหิาร ต ัง้ไว ้ 5,415,000    บาท

ส่วนจงัหวดัตาํแหน่งต่างๆ พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจาํปี

ของกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2 ประเภทเงนิเพิม่ต่างๆ ของพนกังาน จาํนวน 156,200       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 67,200        บาท

กองการท่องเทีย่วและกีฬา ทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่งตามกฎหมาย

ว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่งและมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทน

เป็นรายเดอืนเท่ากบัอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งทีไ่ดร้บัอยู่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 89,000        บาท

ของขา้ราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา ตามระเบยีบหนงัสอืส ัง่การ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานบรหิารท ัว่ไปเกีย่วกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
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1.1.3 ประเภทเงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 67,200        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

1.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 67,200        บาท

กองการท่องเทีย่วและกีฬา ตาํแหน่งประเภทบรหิาร (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 679,000       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งและเงนิปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 679,000      บาท

ค่าตอบแทนพนกังานจา้งตาํแหน่งต่างๆ ของกองการท่องเทีย่วและกีฬา

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.5 ประเภทเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง จาํนวน 24,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

1.1.5.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่การครองชพีช ัว่คราวรายเดอืน ต ัง้ไว ้ 24,000        บาท

ของพนกังานจา้งของกองการท่องเทีย่วและกีฬา ตามระเบยีบ

หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบดําเนินงาน รวม 1,337,000    บาท

2.1  หมวดค่าตอบแทน รวม 650,000       บาท

2.1.1 ประเภทรายค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 300,000       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดั ซึง่ตอ้งปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตเิป็นกรณี

เร่งด่วนและมสีทิธิเบกิค่าตอบแทนไดต้ามทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.1.2 ประเภทค่าเช่าบา้น จาํนวน 300,000       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหแ้ก่ขา้ราชการ ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

กองการท่องเทีย่วและกีฬา ทีม่สีทิธิไดร้บัค่าเช่าบา้นตามระเบยีบ 

หนงัสอืส ัง่การ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร จาํนวน 50,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลอืการศึกษาบตุรใหแ้ก่ ต ัง้ไว ้ 50,000        บาท

ขา้ราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2  หมวดค่าใชส้อย รวม 270,000       บาท

2.2.1 ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จาํนวน 50,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.2.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบรกิารต่าง ๆ เช่น ต ัง้ไว ้ 50,000        บาท

ค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวทิยุ ค่าเยบ็หนงัสอื

เขา้ปกหนงัสอื ฯลฯ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.2 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 150,000       บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไปราชการ ต ัง้ไว ้ 150,000      บาท

ในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัรสาํหรบัขา้ราชการ ลูกจา้งประจาํ

และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กั ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืน่ ๆ ฯลฯ 

โดยเบกิจ่ายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.2.3 ประเภทค่าบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ (รายจา่ยเพือ่ จาํนวน 70,000        บาท

ซ่อมแซมบาํรุงรกัษาเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งซ่อมรถยนต ์ยานพาหนะต่าง ๆ ตัง้ไว ้ 50,000        บาท

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ทีใ่ชใ้นราชการ

ตามภารกิจของกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษา ซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด ต ัง้ไว ้ 20,000        บาท

เสยีหาย ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพด์ดี เครื่องโทรสาร ฯลฯ

ทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของกองการท่องเทีย่วและกีฬา  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3  หมวดค่าวสัดุ รวม 365,000       บาท

2.3.1 ประเภทวสัดุสาํนกังาน จาํนวน 100,000       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.3.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.2 ประเภทวสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.3.2.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั ตัง้ไว ้ 10,000        บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.3 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 50,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.3.3.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ต ัง้ไว ้ 50,000        บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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2.3.4 ประเภทวสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 100,000       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.5 ประเภทวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 5,000         บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.3.5.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ ต ัง้ไว ้ 5,000         บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.6 ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร ์ จาํนวน 100,000       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.3.6.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุคอมพวิเตอร ์ ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

สาํหรบัใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 52,000        บาท

2.4.1 ประเภทค่าบรกิารโทรศพัท์ จาํนวน 40,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.4.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศพัทแ์ละค่าธรรมเนียม ตัง้ไว ้ 40,000        บาท

รกัษาเครื่องทีเ่ป็นทรพัยส์นิและใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา

ท ัง้ทีจ่่ายจรงิและตามทีร่ะเบยีบกาํหนด (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.4.2 ประเภทค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 12,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.4.2.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าดูแลรกัษาและจดัการขอ้มลู ต ัง้ไว ้ 12,000        บาท

ในเวบ็ไซตข์องกองการท่องเทีย่วและกีฬา (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.3.4.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 
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3. งบลงทนุ รวม 234,800       บาท

3.1  หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 234,800       บาท

3.1.1 ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 84,800        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 16,000        บาท

115 x 35 x 85 ซม. จาํนวน 4 หลงั หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่าต ัง้ตามราคา 

ตัง้ไว ้ 24,000        บาท

ตัง้ไว ้ 12,000        บาท

เซนตเิมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 88 เซนตเิมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 55 เซนตเิมตร

ราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐาน

ครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

เพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกฬีาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก 4 ฟตุ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

ทอ้งตลาด เนื่องจากครุภณัฑช์นิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑ์

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา

3.1.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

งบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

สามารถปรบัระดบัสูง-ตํา่ได ้จาํนวน 4 ตวั หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่าต ัง้ตาม

ปี 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์

3.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน

เพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีสาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงานขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 60 

โตะ๊เหลก็ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 x 2 ฟตุ จาํนวน 4 ตวั  

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑ์

ชนิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐาน
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ตัง้ไว ้ 4,800         บาท

เก็บเอกสารแบบ 3 ช ัน้ ขนาดไมน่อ้ยกวา่ 455 x 395 x 680 เซนตเิมตร 

จาํนวน 1 ตู ้หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจาก

ตัง้ไว ้ 28,000        บาท

เครื่องปรบัอากาศชนิดตัง้พื้นหรอืชนิดแขวน (มรีะบบฟอกอากาศ) 

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18,000 บทียูี จาํนวน 1 เครื่อง หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า

3.1.2 จาํนวน 150,000       บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 70,000        บาท

เคลือ่นไหว (กลอ้ง VDO)  จาํนวน 1 ตวั มคุีณลกัษณะดงัน้ี 

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ี

ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐาน

งบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ประเภทครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

3.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์

ต ัง้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

สาํนกังานเพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูล้ิ้นชกั

ครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

3.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพ

 - ขนาดของเลนส ์18-200 mm f/3.5-5.6IS, - อตัราซูม ไม่ตํา่กว่า 11 เท่า

โฆษณาและเผยแพร่เพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬาองคก์าร

 - ระยะโฟกสัใกลไ้ม่เกิน 0.45 ม.   - ระยะโฟกสัไกลไม่เกิน 0.24 ม.
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ตัง้ไว ้ 65,000        บาท

กลอ้งถ่ายภาพน่ิงระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั มคุีณลกัษณะดงัน้ี 

 - ระยะโฟกสัไกลไม่เกิน 0.24 ม.

 - อตัราซูม ไม่ตํา่กว่า 11 เท่า

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนือบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

เน่ืองจากเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการใชง้านซึง่ตอ้งการความรวดเรว็ในการ

เผยแพร่ข่าวสารและประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรบัทราบขอ้มลูทางสือ่ต่างๆ

และสือ่สงัคมออนไลน ์จงึจาํเป็นตอ้งหาอปุกรณท์ีม่คีวามทนัสมยั 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 15,000        บาท

ตูล้าํโพงอเนกประสงค ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 15 น้ิว แบบเคลือ่นที ่

  - PA Speaker System 450/900W RMS 15"

อดัเสยีงได ้ลาํโพงแบบพกพา Portable sound system

หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนือบญัชี

ราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

โฆษณาและเผยแพร่ เพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ

3.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์

3.1.2.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์

โฆษณาและเผยแพร่เพือ่ใชใ้นราชการ กองการท่องเทีย่วและกีฬา

 - ระยะโฟกสัใกลไ้ม่เกิน 0.45 ม.

 - ขนาดของเลนส ์18-200 mm f/3.5-5.6IS

พรอ้มไมลล์อย จาํนวน 1 ตวั มคุีณลกัษณะดงัน้ี

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อ
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งานกฬีาและนนัทนาการ รวม 150,690,900 บาท

1. งบดําเนินงาน รวม 24,170,000   บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 24,170,000   บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 24,170,000   บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนักีฬานกัเรยีน ต ัง้ไว ้ 1,500,000    บาท

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทยระดบัภาค

และระดบัประเทศ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาติ ต ัง้ไว ้ 1,200,000    บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559 รายละเอยีดตามโครงการ  

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 1,200,000    บาท

แข่งขนัจกัรยานทางไกล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 400,000      บาท

ประจาํปี 2559 รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาต่างๆ ทีอ่งคก์รอืน่จดัขึ้นในประเทศ 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัส่งนกักีฬา

ปัน่จกัรยานเทดิไทอ้งคร์าชนัย ์รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม

1.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม

1.1.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนัเทนนิส
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ตัง้ไว ้ 2,100,000    บาท

เดนิ-วิง่ เพือ่สุขภาพ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 700,000      บาท

กีฬาฟตุบอลเชี่ยวหลานคพั ครัง้ที ่5 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 1,500,000    บาท

กีฬาและนนัทนาการเฉลมิพระเกียรต ิ5 ธนัวามหาราชา ประจาํปี 2558 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 870,000      บาท

การแข่งขนัมหกรรมกีฬาไทคพัระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 3,000,000    บาท

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 500,000      บาท

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 7,000,000    บาท

กีฬา อบจ.สุราษฎรธ์านีคพั เชื่อมความสมัพนัธ ์ครัง้ที ่3 ประจาํปี 2559  

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 1,000,000    บาท

ฟตุบอลเพือ่เดก็และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.11 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัส่งนกักีฬา

1.1.1.10 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัส่งนกักีฬาเขา้ร่วม

1.1.1.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม

1.1.1.14 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกทกัษะการเลน่

1.1.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม

เขา้ร่วมการแข่งกีฬา อบจ.คพั ภาคใต ้ครัง้ที ่16 ประจาํปี 2559

1.1.1.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนั

กีฬาว่ายนํา้สวมิมิง่โอเพ่น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

1.1.1.13 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนั

1.1.1.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนั
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1.1.1.15 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแข่งขนัฟตุซอล ตัง้ไว ้ 400,000      บาท

เยาวชน ประชาชน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.16  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนั ต ัง้ไว ้ 800,000      บาท

กีฬาตา้นยาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559 รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 1,500,000    บาท

คดัเลอืกภาค 4 ประจาํปี 2558  รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2. งบลงทนุ รวม 113,700,900  บาท

2.1 หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 1,119,900    บาท

2.1.1 ประเภทครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ รวม 60,000        บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้า ต ัง้ไว ้ 60,000        บาท

และวทิยุ ประเภทเครื่องรบั-ส่งวทิยุ เพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่ว

และกีฬา สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM

ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์จาํนวน 5 เครื่อง ประกอบดว้ย : ตวัเครื่อง แท่นชารท์

แบตเตอรี่ 1 กอ้น เสายาง เหลก็พบั หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่า

ต ัง้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.17 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสนบัสนุน

การเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาต ิครัง้ที ่32 
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2.1.2 ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน รวม 9,900         บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน ต ัง้ไว ้ 9,900         บาท

ประเภทโตะ๊หมู่บูชา เพือ่ใชใ้นราชการกองการท่องเทีย่วและกีฬา

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊หมู่บูชา 

จาํนวน 1 ชดุ มคุีณลกัษณะดงัน้ี

  - ทาํดว้ยไมส้กั ความกวา้งของโตะ๊หมู่ขนาด 9 น้ิว

 - มฐีานรองโตะ๊หมู่

 - มโีตะ๊แท่นบูชา 9 ชิ้น

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนด 

ตัง้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3 ประเภทครุภณัฑก์ฬีา รวม 1,050,000    บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิและอนุรกัษ์ ต ัง้ไว ้ 1,050,000    บาท

กีฬาเรอืยาว โดยการจดัซื้อเรอืยาวสาํหรบัการฝึกซอ้มและแข่งขนักีฬาทางนํา้

สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเรอืยาว รายละเอยีดดงัน้ี

        1. เรอืยาวขนาด 22-24 ใบพาย จาํนวน 2 ลาํ มขีนาดดงัน้ี

 - ความยาวเรอืไม่นอ้ยกว่า 20.50 เมตร

 - ความกวา้งเรอืไม่นอ้ยกว่า 85 เซนตเิมตร

 - มาตรเรอืไม่นอ้ยกว่า 45 น้ิว (เน้ือเรอืส่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ด)

        2. เรอืยาวขนาด 32 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ มขีนาดดงัน้ี

 - ความยาวเรอืไม่นอ้ยกว่า 24.50 เมตร

 - ความกวา้งเรอืไม่นอ้ยกว่า 95 เซนตเิมตร

 - มาตรเรอืไม่นอ้ยกว่า 52 น้ิว (เน้ือเรอืส่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ด)
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 3. เรอืยาวขนาด 55 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ มขีนาดดงัน้ี

 -ความยาวเรอืไม่นอ้ยกว่า 33 เมตร

 -ความกวา้งเรอืไม่นอ้ยกว่า 105 เซนตเิมตร

 -มาตรเรอืไม่นอ้ยกว่า 59 น้ิว (เน้ือเรอืส่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ด)

เน้ือไมท้ีใ่ชใ้นการต่อเป็นไมต้ะเคียน หรอืไมอ้ืน่ๆ ทีม่นีํา้หนกัเบามคุีณภาพ

หรอืคุณสมบตัทิีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนด

ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เน่ืองจากครุภณัฑช์นิดน้ีไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคา

มาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้  

2.2 หมวดค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 112,581,000  บาท

2.2.1 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ รวม 112,581,000  บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกีฬาในสวนสาธารณะ ตัง้ไว ้ 9,866,000    บาท

เกาะลาํพู หมู่ที ่2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยทาํการปรบัปรุงดงัน้ี

 1. สนามฟตุซอล จาํนวน 2 สนาม

  - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยหญา้เทยีม 1 สนาม

 - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยยางสงัเคราะห ์1 สนาม

2. สนามวอลเลยบ์อล จาํนวน 1 สนาม

 - ปรบัปรุงพื้นสนามดว้ยยางสงัเคราะห ์

3. สนามบาสเกตบอล จาํนวน 2 สนาม

 - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยยางสงัเคราะห ์

4. สนามเซปกัตะกรอ้ จาํนวน 3 สนาม

 - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยยางสงัเคราะห์
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5. ปรบัปรุงตดิต ัง้อปุกรณป์ระจาํสนามกีฬาพรอ้มท ัง้ไฟส่องสว่าง

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงสนามกีฬา ตามโครงการปรบัปรุง ต ัง้ไว ้ 9,006,000    บาท

ซ่อมแซมสนามกีฬาอเนกประสงค ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการ ดงัน้ี

1. สนามฟตุซอล ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยหญา้เทยีม

2. สนามบาสเกตบอล ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยยางสงัเคราะห์

3. ปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสว่างพรอ้มอปุกรณป์ระจาํสนาม

4. ต่อเตมิหลงัคาสนามฟตุซอลและสนามบาสเกตบอล

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งปรบัปรุง สนามกีฬาโรงเรยีนท่าอแุท ต ัง้ไว ้ 32,365,000   บาท

สนามกีฬาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นสนามกีฬาทีไ่ดม้าตรฐานระดบัจงัหวดั

โดยดาํเนินการก่อสรา้งลู-่ลานกรฑีา วสัดุยางสงัเคราะห ์พื้นทีก่่อสรา้ง

ไม่นอ้ยกว่า 9,000 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกีฬา พรุหนา้เมอืง ตัง้ไว ้ 59,561,000   บาท

อาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามโครงการปรบัปรุงสนามกีฬา

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นสนามกีฬาทีไ่ดม้าตรฐานระดบัจงัหวดั 

โดยดาํเนินการ ก่อสรา้งลู-่ลานกรฑีา วสัดุยางสงัเคราะห ์พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

15,500 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

พทิยาคม อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามโครงการก่อสรา้งปรบัปรุง
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2.2.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสนามกีฬา อาํเภอพระแสง ต ัง้ไว ้ 1,783,000    บาท

สนามกฬีา ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็นสนามกฬีาทีไ่ดม้าตรฐานระดบัจงัหวดั

โดยดาํเนินการ ดงัน้ี

1.ก่อสรา้งสนามเซปกัตะกรอ้ จาํนวน 1 สนาม 

ขนาด 10.00 x 18.00 ม. พรอ้มงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

และครุภณัฑง์านกฬีา

2. ก่อสรา้งสนามบาสเกตบอล จาํนวน 1 สนาม

ขนาด 19.10 X 32.10 ม. พรอ้มงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 

และครุภณัฑง์านกีฬา

3. ก่อสรา้งสนามเปตอง 2 คอรท์ ขนาด 13.00 x 18.00 ม.

 พรอ้มงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และครุภณัฑง์านกีฬา

4. ก่อสรา้งสนามวอลเลยบ์อล ขนาด 13.00 x 22.00 ม. 

พรอ้มงานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และครุภณัฑง์านกีฬา

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3. งบเงนิอดุหนุน รวม 12,820,000   บาท

3.1 หมวดเงนิอดุหนุน รวม 12,820,000   บาท

3.1.1 ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 5,820,000    บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

3.1.1.1 เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนท่าอแุทพทิยา อาํเภอกาญจนดษิฐ์ ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ทางดา้นกีฬา รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ใหเ้ป็นสนามกฬีาทีไ่ดม้าตรฐาน ตามโครงการก่อสรา้งปรบัปรุง
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3.1.1.2 เพือ่อดุหนุนโรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคใต ้จงัหวดั ต ัง้ไว ้ 120,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิ

ทางดา้นกีฬา รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.3 เพือ่อดุหนุนสาํนกัศิลปะและวฒันธรรมมหาวทิยาลยัราชภฏั ต ัง้ไว ้ 400,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประกวดดนตรไีทยรางวลั

พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ระดบัภาคใต ้รายละเอยีดตาม

โครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ตัง้ไว ้ 500,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักฬีา กรฑีานกัเรยีน

3.1.1.5 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอกาญจนดษิฐ์

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

3.1.1.4 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเมอืงสุราษฎรธ์านี

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.6 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเกาะพะงนั

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.7 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเกาะสมยุ

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอเกาะสมยุ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอดอนสกั 

3.1.1.10 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอชยับรุี

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอชยับรุี

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอไชยา 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

3.1.1.12 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอดอนสกั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.11 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอไชยา

3.1.1.8 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอคีรรีฐันิคม

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

3.1.1.9 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเคียนซา

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอคีรรีฐันิคม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอเคียนซา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอท่าฉาง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.13 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอท่าฉาง

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

3.1.1.14 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอท่าชนะ

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.15 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบา้นตาขนุ

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอบา้นตาขนุ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.16 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบา้นนาเดมิ

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอบา้นนาเดมิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.17 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอบา้นนาสาร

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอบา้นนาสาร 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.18 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอพนม

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.19 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอพระแสง

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอพระแสง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

จาํนวน 7,000,000    บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 7,000,000    บาท

รายละเอยีดตามโครงการ  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้      

3.1.1.20 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอพนุพนิ

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอพนุพนิ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2  ประเภทเงนิอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

3.1.1.21 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอวภิาวดี

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

นกัศึกษา เยาวชน และประชาชน อาํเภอวภิาวด ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ   (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.22 เพือ่อดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเวยีงสระ

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัการแข่งขนักีฬา กรฑีานกัเรยีน

3.1.2.1 เพือ่อดุหนุนสมาคมกีฬาจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาการกีฬา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 19,100,000   บาท

1. งบดําเนินงาน รวม 15,000,000 บาท

1.1 หมวดค่าใชส้อย รวม 15,000,000 บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 15,000,000 บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวาทศิลป์ ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

เยาวชนคนรุ่นใหม่ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมสามเณร ต ัง้ไว ้ 1,200,000    บาท

ภาคฤดูรอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  รายละเอยีดตามโครงการ 

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังาน ต ัง้ไว ้ 1,300,000    บาท

แห่ผา้ห่มพระธาตศุรสุีราษฏร ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิประเพณี ต ัง้ไว ้ 1,850,000    บาท

ลอยกระทงประจาํปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิประเพณีชกัพระ- ตัง้ไว ้ 6,500,000    บาท

ทอดผา้ป่าและแข่งเรอืยาว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิวฒันธรรม ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

ประเพณีไทยทรงดาํประจาํปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเมาลดิกลาง ตัง้ไว ้ 500,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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1.1.1.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิกิจกรรม ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ทางศาสนาพทุธ "กิจกรรมงานวนัลอ้อายุท่านพทุธทาสภกิข"ุ รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการแห่ผา้ขึ้นพระธาตเุจดยี ์ ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.10 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมพธีิกรทางศาสนา ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

ในงานพธีิการ รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.11 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานลอยกระทง ต ัง้ไว ้ 500,000      บาท

แข่งเรอืยาวและเทศกาลอาหารของดเีมอืงดอนสกั อาํเภอดอนสกั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้  

1.1.1.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการวฒันธรรมไทย ตัง้ไว ้ 400,000      บาท

สายใยชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.13 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิกิจกรรม ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

ดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม อสิลาม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.14 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการร่วมสบืสาน ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ปกัษใ์ตบ้า้นเรา รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.15 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสบืสานวฒันธรรม ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เมอืงท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  366



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1.1.16 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิความสามารถ ต ัง้ไว ้ 500,000      บาท

ของเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี "Suratthani Youngster Got Talent 2016" 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.17 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัแสดงดนตรใีนสวน ตัง้ไว ้ 150,000      บาท

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.18 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานสบืสาน ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

วฒันธรรม ประเพณีลุม่นํา้คลองแสง อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.19 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิประเพณี ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ขึ้นถํา้ไหวพ้ระม่านผาหนิ ถิน่ชยธรรม อาํเภอท่าชนะ ประจาํปี 2559 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.20 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเขา้ค่ายส่งเสรมิ ต ัง้ไว ้ 500,000      บาท

วฒันธรรมไทย - จนี ใหแ้ก่เดก็และเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2. งบลงทนุ รวม 500,000       บาท

2.1  หมวดค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 500,000       บาท

2.1.1 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ จาํนวน 500,000       บาท

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

ตัง้ไว ้ 500,000      บาท

หมู่ที ่1 ตาํบลท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามโครงการ

ปรบัปรุงพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการปรบัปรุงอาคาร ดงัต่อไปน้ี

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง

"พดูภาษาจนี ไม่ยากอย่างทีค่ดิ" ประจาํปี 2559 รายละเอยีดตามโครงการ 
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 - อาคารพพิธิภณัฑ์

 - ศาลาศูนยเ์รยีนรู ้

 - อาคารแสดงสนิคา้

 - อาคารหอ้งนํา้-สว้ม

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนขององคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3. งบเงนิอดุหนุน รวม 3,600,000    บาท

3.1 หมวดเงนิอดุหนุน รวม 3,600,000    บาท

3.1.1 ประเภทเงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 1,900,000    บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

3.1.1.1 เพือ่อดุหนุนองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลลาํพนู อาํเภอบา้นนาสาร ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิประเพณี

3.1.1.2 เพือ่อดุหนุนองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าเคย อาํเภอท่าฉาง ต ัง้ไว ้ 100,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิประเพณี

3.1.1.3 เพือ่อดุหนุนองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลเสวยีด อาํเภอท่าฉาง ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิวฒันธรรม 

ประเพณีชกัพระบก จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.4 เพือ่อดุหนุนองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลทุ่งเตา อาํเภอบา้นนาสาร ต ัง้ไว ้ 300,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณี

ชกัพระบก รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

การทาํขวญัขา้ว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

การทาํขวญัขา้ว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3.1.1.5 เพือ่อดุหนุนองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลท่าชนะ อาํเภอท่าชนะ ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานประเพณี

ชกัพระบก รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.6 เพือ่อดุหนุนองคก์ารบรหิารส่วนตาํบลถํา้สงิขร ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการ

งานประเพณีสรงนํา้พระ ขึ้นถํา้วดัถํา้สงิขร ประจาํปี 2558 รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.7 เพือ่อดุหนุนเทศบาลเมอืงท่าขา้ม อาํเภอพนุพนิ ต ัง้ไว ้ 500,000      บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการราํลกึวนัครบรอบ 

101 ปี พระราชทานนามสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2 ประเภทเงนิอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 1,700,000    บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

3.1.2.1 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานพทุธสมาคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตัง้ไว ้ 100,000      บาท

สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิและพฒันาวถิพีทุธ รายละเอยีด

ตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.2 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานเจา้คณะจงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 400,000      บาท

เป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการสมัมนาพระสงัฆาธิการ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.3 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานเจา้คณะภาค 16 สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้าย ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.4 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานคณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั ต ัง้ไว ้ 200,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมความรูคุ้ณธรรม

จรยิธรรมสาํหรบัสตรแีละเยาวชนไทยมสุลมิ รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตามโครงการฝึกอบรมสมัมนาพระภกิษุใหเ้ป็นพระนกัเทศน ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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3.1.2.5 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานคณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั ต ัง้ไว ้ 400,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเมาลดินีนบ ีศาสดา

มฮูาํหมดั (ซล) 1437 (พ.ศ. 2559) รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.2.6 เพือ่อดุหนุนสาํนกังานคณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดั ต ัง้ไว ้ 400,000      บาท

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการละศีลอดในเดอืนรอมมาฎอน

(เดอืนบวช) รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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รวม 46,252,000   บาท

รวม 12,250,000   บาท

รวม 12,250,000   บาท

จาํนวน 12,250,000   บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ ๆ 

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 400,000      บาท

สปัดาหก์ารท่องเทีย่วดว้ยรถจกัรยานยนตป์ระจาํปี 2559 สมยุไบคว์คี

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปัน่ตามรอย ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

ประวตัศิาสตรเ์มอืงคนด ีรายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 1,500,000    บาท

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ทะเลกินหอยนางรมและของด ีอาํเภอกาญจนดษิฐ ์ประจาํปี 2559 

ตัง้ไว ้ 600,000      บาท

เทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 1,200,000    บาท

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

งานวชิาการวางแผนและสง่เสรมิการท่องเที่ยว

1.  งบดําเนินงาน

และพฒันาการท่องเทีย่วอาํเภอต่าง ๆ ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1  หมวดค่าใชส้อย

1.1.1  ประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม

1.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ

1.1.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเทศกาลอาหาร

ทะเลไทยเมอืงดอนสกั รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเทศกาลอาหาร

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเปิดโลก

1.1.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังาน

ใตท้ะเลเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ
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ตัง้ไว ้ 1,000,000    บาท

ตัง้ไว ้ 500,000      บาท

การท่องเทีย่วจงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.10 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังาน ต ัง้ไว ้ 1,000,000    บาท

เปิดฤดูกาลท่องเทีย่วพระจนัทรห์ลากสทีีพ่ะงนั รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

วนัไข่เค็มไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

ตัง้ไว ้ 200,000      บาท

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

ตัง้ไว ้ 400,000      บาท

การท่องเทีย่วชมดอกบวัผุดบาน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ตัง้ไว ้ 400,000      บาท

เทีย่วเมอืงไทย รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

ตัง้ไว ้ 700,000      บาท

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

ตัง้ไว ้ 1,200,000    บาท

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.14 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเทศกาล

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.13 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ

1.1.1.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานฟู้ดแฟร์

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

เมอืงคนดสู่ีวถิลีุม่นํา้ตาปี ครัง้ที ่2 รายละเอยีดตามโครงการ 

1.1.1.15 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานท่องเทีย่ว

1.1.1.16 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาบคุลากร

ดา้นการท่องเทีย่วในการเขา้สู่ AEC รายละเอยีดตามโครงการ

จนัทนก์ะพอ้บาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

1.1.1.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัทาํสือ่ประชาสมัพนัธ์

1.1.1.11 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังาน

1.1.1.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเทศกาล

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  372



ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัง้ไว ้ 300,000      บาท

ตัง้ไว ้ 600,000      บาท

ตัง้ไว ้ 250,000      บาท

ทานหอยขาว อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

ตัง้ไว ้ 1,000,000    บาท

100 ใจ 100 บาง@สุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

2. งบลงทนุ รวม 34,002,000   บาท

2.1  หมวดค่าครุภณัฑ ์ รวม 10,588,000   บาท

2.1.1 ประเภทค่าครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ จาํนวน 10,588,000   บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 10,588,000   บาท

1. บรเิวณแยกบา้นใน อาํเภอดอนสกั จาํนวน 8 กลอ้ง

2. บรเิวณสีแ่ยกเวยีงสระ (บางส่วน) จาํนวน 4 กลอ้ง

3. บรเิวณสีแ่ยกหนองนิล อาํเภอท่าชนะ จาํนวน 8 กลอ้ง

มคุีณสมบตัดิงัน้ี 

        

4. บรเิวณสีแ่ยกหนองขร ีอาํเภอพนุพนิ จาํนวน 7 กลอ้ง 

1. กลอ้งโทรทศันว์งจรปิดคงที ่ชนิดใชภ้ายนอกอาคาร จาํนวน 27 ชดุ

1.1.1.19 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดังานเทศกาล

1.1.1.20 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรม 101 ปี 

ตดิต ัง้ในพื้นทีจ่งัหวดุัสราษฎรธ์านี จาํนวน 4 จดุ ณ จดุต่างๆ ดงัน้ี

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อกลอ้ง CCTV

และพฒันาศูนยเ์รยีนรูแ้ละท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์

พฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรนาํเทีย่ว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

ค่าย 514 รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.1.17 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิ

1.1.1.18 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรมสมัมนา
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 มคุีณสมบตัดิงัน้ี

 - เป็นกลอ้งโทรทศันส์ชีนิดคงที ่แบบปรบัระยะเลนส์

   (Motorised varifocal lens)ได ้

 - ส่วนรบัภาพเป็นชนิด Progressive scan CMOS ขนาดไม่นอ้ยกว่า 1/2.7" 

 - มรีะบบการบบีอดัภาพแบบ H.264 Stream และ MJPEG

 - มคีวามละเอยีดของภาพไม่นอ้ยกว่า 1920(H)x1080(V) pixel

 - มอีตัราการแสดงภาพ H.264 ทีค่วามละเอยีด 1920 x 1080 

   แบบ Real time ที ่30 ภาพต่อวนิาท ีหรอืดกีว่า

 - มคุีณสมบตัป้ิองกนัภาพยอ้นแสงแบบ Wide Dynamic Range

2. อปุกรณถ์อดรหสัสญัญาณภาพ Full HD ขนาด 1 ช่อง 

จาํนวน 4 ชดุ มคุีณสมบตัดิงัน้ี

 - สามารถใชง้านร่วมกบักลอ้งโทรทศันว์งจรปิดไดเ้ป็นอย่างด ี

   โดยจะตอ้งเป็นสนิคา้ทีอ่ยู่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้เดยีวกนั

 - สามารถถอดรหสัสญัญาณภาพ (Video) / สญัญาณควบคุม 

   (Data) และ เสยีง (Audio) จากเครอืข่าย IP ได ้

  - สามารถแปลงสญัญาณภาพดว้ยความละเอยีดภาพ (Resolution)

    ระดบั 640x480, 800x600,1024x768, 1280x1024, 1600x1200

     และ 1920x1080 ไดเ้ป็นอย่างนอ้ย

 - มขีนาดของช่องสญัาณในการส่งไม่นอ้ยกว่า 8Mbs

 - มฮีารด์ดสิสาํหรบับนัทกึภาพภายในตวัเครื่อง

   ขนาดไม่นอ้ยกว่า 160 GB

3. เครื่องสลบัสญัญาณ Ethernet  8 ช่อง ชนิดใชภ้ายนอกอาคาร    

4. อปุกรณส่์ง-รบัสญัญาณ Ethernet ผ่านสายใยแกว้นาํแสง 

จาํนวน 22 ชดุ

จาํนวน 11 ชดุ
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5. เครื่องบนัทกึภาพความละเอยีดสูง ขนาด 16 ช่อง  จาํนวน 4 ชดุ

6. ซอฟทแ์วรบ์รหิารจดัการระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

จาํนวน 27 ชดุ

7. เครื่องสลบัสญัญาณ Ethernet ผ่านสายใยแกว้นาํแสง 24 ช่อง  

จาํนวน 4 ชดุ

8. จอแสดงภาพขนาด 40 น้ิว จาํนวน 4 ชดุ

9. เครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบัแสดงภาพกลอ้งวงจรปิด  

จาํนวน 4 ชดุ  มคุีณสมบตัดิงัน้ี

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกว่า  Core i7

    และมคีวามเรว็ สญัญาณนาฬกิาไม่นอ้ยกว่า 3.5 GHz 

 - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกั 

   มหีน่วยความจาํไม่นอ้ย กว่า 3 GB

 - หน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดกีว่า 

   มขีนาดไม่นอ้ยกว่า 6 GB 

 - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลู (Hard Disk Drive) ชนิด SATA 

    มคีวามจไุม่นอ้ยกว่า  2 TB จาํนวน 1 หน่วย

10. เครื่องพมิพเ์อกสาร  จาํนวน 4 ชดุ

 - ความละเอยีดในการพมิพส์ ีไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi

 - ความเรว็ในการพมิพส์ไีม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาที

 - มคีวามเรว็ในการพมิพข์าวดาํไม่นอ้ยกว่า 20 หนา้ต่อนาที

 - มหีน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 16 MB

11. เครื่องสาํรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 KVA จาํนวน 4 ชดุ

12. เครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 500 VA จาํนวน 11 ชดุ

13. ตูเ้ก็บอปุกรณ ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 น้ิว จาํนวน 4 ชดุ

14. โครงข่ายสายใยแกว้นาํแสง จาํนวน  1  ระบบ

15. เสากลอ้งพรอ้มตูจ้าํนวน  1  ระบบ
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หรอืมคุีณลกัษณะทีด่กีว่าตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักาํหนดขณะจดัซื้อ

ต ัง้ตามราคาทอ้งตลาด นอกเหนือบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

3.1  หมวดค่าที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 23,414,000   บาท

3.1.1 ประเภทค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ จาํนวน 23,414,000   บาท

กองการท่องเที่ยวและกฬีา

ตัง้ไว ้ 1,000,000    บาท

ตวัหนงัสอืสะทอ้นแสง จาํนวน 80 จดุ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

กองช่าง

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

ตัง้ไว ้ 4,000,000    บาท

โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนํา้ตกเพชรพนมวฒัน ์

หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

6,540 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอเกาะพะงนั

ตัง้ไว ้ 4,775,000    บาท

ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายผูว้่า - ทอ้งนาย

ปานนอ้ย หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

3.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาแหลง่

3.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว 

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการจดัทาํป้าย ขนาด 0.75 X 2.40 เมตร

3.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัทาํป้ายบอกทางและป้ายประชาสมัพนัธ ์

ตามโครงการจดัทาํป้ายบอกทางและป้ายประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่ว

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  376
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โดยดาํเนินการดงัน้ี

        - ช่วงที ่1 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร

         - ช่วงที ่2 ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีร่วมกนั

ไม่นอ้ยกว่า 3,600 ตารางเมตร

        - ก่อสรา้งรางระบายนํา้กวา้ง 0.70 เมตร ยาว 350 เมตร

ลกึ 0.30 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ต ัง้ไว ้ 1,745,000    บาท

ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายซอยสบาย - สบาย 

หมู่ที ่1 บา้นหาดทรายร ีตาํบลเกาะเต่า อาํเภอเกาะพะงนั 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 1,470 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

อาํเภอครีรีฐันิคม

3.1.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว ต ัง้ไว ้ 5,879,000    บาท

ธรรมชาต ิคลองนํา้ใส ตาํบลถํา้สงิขร อาํเภอคีรรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการ

1. ก่อสรา้งอาคารบรกิารนกัท่องเทีย่ว

2. ก่อสรา้งระบบประปาทรงแชมเปญ ความจ ุ20 ลบ.ม.

3. ก่อสรา้งร ัว้

4. ก่อสรา้งลานทีจ่อดรถหนิคลกุบดอดัแน่น

5. ปรบัพื้นทีแ่ละถมดนิ

3.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาแหลง่ 
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พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

อาํเภอบา้นนาสาร

ตัง้ไว ้ 4,000,000    บาท

บ่อนํา้พรุอ้น หมู่ที ่5 ตาํบลเพิม่พูนทรพัย ์อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงคค่์ายลูกเสอืบ่อนํา้รอ้น 

ขนาดกวา้ง 17.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร สูง 4.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้

ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

กองช่าง

อาํเภอพนม

ตัง้ไว ้ 2,015,000    บาท

ท่องเทีย่ว โดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายสะพานนาค 

หมู่ที ่5 ตาํบลคลองศก อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 

เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 3,150 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

3.1.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาแหลง่

3.1.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่ว

แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  378



1.  งานก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน จาํนวน 243,297,800.00   บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน รวม 243,297,800          บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 23,560,000           บาท

1.1 หมวดคา่ใชส้อย รวม 560,000               บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 560,000               บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองช่าง

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฝึกอบรม ตัง้ไว ้ 560,000              บาท

เชงิปฎบิตั ิ"การปฏบิตัติามผงัเมอืงรวมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี"

รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2  หมวดคา่วสัดุ รวม 23,000,000           บาท

1.2.1 ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 3,000,000            บาท

กองช่าง

1.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง สาํหรบั ต ัง้ไว ้ 3,000,000            บาท

ใชใ้นราชการกองช่าง จดัหาอะไหลแ่ละอปุกรณ์ต่างๆ สาํหรบับาํรุงรกัษา

ซ่อมแซมยานพาหนะทีใ่ชใ้นราชการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 

และใชส้าํหรบับาํรุงรกัษาเครื่องจกัรกลของหน่วยงานอืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการ

ดาํเนินการโครงการพฒันาของหน่วยงานอืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการดาํเนินการ

โครงการพฒันาเพือ่ซ่อมแซมของเดมิทีช่าํรุด สกึหรอ และหมดสภาพ

อายุการใชง้าน ตลอดจนการดาํเนินการซ่อมเครื่องจกัรกลต่างๆ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา
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1.2.2 ประเภทวสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลื่น จาํนวน 20,000,000           บาท

กองช่าง

1.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัหาวสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ ตัง้ไว ้ 20,000,000           บาท

สาํหรบัใชก้บัเครื่องจกัรกลและยานพาหนะและขนส่งต่างๆ 

เช่น รถตกัดนิลอ้ยาง รถเกลีย่ดนิ (รถเกรด) รถบดแบบส ัน่

สะเทอืน รถบดลอ้ยางขบัเคลือ่นเองได ้รถเจาะบอ่นํา้ตื้น 

รถบรรทกุนํา้ รถราดยางแอสฟลัท ์รถบรรทกุเททา้ย 

รถบรรทกุตดิเครน รถบรรทกุเทรลเลอร ์ฯลฯ ทีใ่ชใ้นกจิการ

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั และใชส้าํหรบัเครื่องจกัรกล

ของหน่วยงานอืน่ๆ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบลงทนุ รวม 219,737,800          บาท

2.1  หมวดคา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 219,737,800          บาท

2.1.1 ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค จาํนวน 219,737,800          บาท

กองช่าง

อาํเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี

ตัง้ไว ้ 13,346,000           บาท

สายวงแหวนเลยีบแม่นํา้ตาปี หมู่ที ่4, 6, 7 ตาํบลคลองนอ้ย เชือ่ม

หมู่ที ่2 ตาํบลบางใบไม ้อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

6 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 

0.50 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 21,000 ตารางเมตร และก่อสรา้ง

สะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดกวา้ง 7 เมตร ยาว 10 เมตร 

ทางเดนิเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 381
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ตัง้ไว ้ 7,356,000            บาท

สายเชือ่มทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 4009 - ทช. 3012 ช่วงสีแ่ยก

ทุ่งใหญ่ - สีแ่ยกอนามยั หมู่ที ่7, 8 ตาํบลมะขามเตี้ย เชือ่มต่อ

เทศบาลตาํบลขนุทะเล อบต.มะขามเตี้ย และอบต.ทุ่งกง อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดผวิจราจรขา้งซา้ยกวา้ง 3 เมตร ยาว 451 เมตร หนา 0.15 เมตร

ขนาดผวิจราจรขา้งขวากวา้ง 1 เมตร ยาว 451 เมตร หนา 0.15 เมตร 

ไหลท่างหนิคลกุขา้งเดยีว 0.50 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 1,804 

ตารางเมตร พรอ้มวางท่อระบายนํา้ขนาด Ø 100 x 100 เมตร พรอ้ม

บ่อพกัรวมยาว 451 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,450,000            บาท

สายดอนขี้เหลก็ หมู่ที ่2 ตาํบลบางใบไม ้เชือ่มหมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร

อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,270 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 7,620 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

ตัง้ไว ้ 4,139,000            บาท

สายหนา้โรงพยาบาลกาญจนดษิฐ ์หมู่ที ่4 ตาํบลพลายวาส เชือ่มต่อ

หมู่ที ่5 ตาํบลกรูด อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

6 เมตร ยาว 1,126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า

6,756 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 382



ขอ้บญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตัง้ไว ้ 4,400,000            บาท

สายนวลจนัทร ์หมู่ที ่4 ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชือ่มต่อ

หมู่ที ่1 เทศบาลนครสุราษฎรธ์านี อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

6 เมตร ยาว 1,189 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 

7,134 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบ

แปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,400,000            บาท

สายไสใน - ปากคู หมู่ที ่3 ตาํบลกรูด เชือ่มต่อหมู่ที ่1 บา้นปากคู 

ตาํบลชา้งซา้ย อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

6 เมตร ยาว 1,190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า

7,140 ตารางเมตรพรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,400,000            บาท

สายบา้นกงตอ หมู่ที ่9 ตาํบลคลองสระ เชือ่มต่อบา้นกงชงั หมู่ที ่4

ตาํบลป่าร่อน อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า

7,200 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.5 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.6 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.7 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 383
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อาํเภอครีรีฐันิคม

ตัง้ไว ้ 4,000,000            บาท

คอนกรตี สายหมู่ที ่1, 2, 3 ตาํบลย่านยาว เชือ่มต่อหมู่ที ่5 ตาํบล

บา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง

6 เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า

6,990 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบ

แปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,029,000            บาท

คอนกรตี สายแยกป้าขอม หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอ

ครีรีฐันิคม ถงึสามแยกอนามยั หมู่ที ่8 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการการก่อสรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,165 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 6,990 ตารางเมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 5,080,000            บาท

ซอยพกิลุทอง หมู่ที ่8, 12, 3 ตาํบลท่าขนอน เชือ่มต่อหมู่ที ่8

ตาํบลนํา้หกั อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 1,285 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 7,710 

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.9 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.10 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.8 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ
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อาํเภอเคยีนซา

ตัง้ไว ้ 5,420,000            บาท

คอนกรตี สายคลองปาน - บา้นทาํเนียบ หมู่ที ่2, 20 ตาํบลบา้นเสดจ็

อาํเภอเคยีนซา เชือ่มต่อหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอ

ครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,230 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 7,380 ตารางเมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 885,000              บาท

คอนกรตี แบบ 4 ช่องทาง ถนนสาย 4212 หมู่ที ่2, 7 อบต.เคยีนซา 

เชือ่มหมู่ที ่1 เทศบาลตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการขยายผวิจราจรแอสฟลัทต์กิ

คอนกรตี ขา้งละ 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.05 เมตร 

รวมกบัพื้นทีท่างเชือ่มแลว้มพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 1,093 ตารางเมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,997,000            บาท

คอนกรตี สายบกหุน้ - ตน้มดุ หมู่ที ่13 ตาํบลพ่วงพรมคร 

เชือ่มต่อหมูท่ี ่11 ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 7,200 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์าน ี(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.11 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.12 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.13 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ
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อาํเภอชยับรุี

ตัง้ไว ้ 4,010,000            บาท

สายบนไร่ หมู่ที ่6 ตาํบลชยับรุ ีเชือ่มต่อหมู่ที ่7 ตาํบลคลองนอ้ย

อาํเภอชยับรุ ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร หรอืพื้นที ่ 

ไมน่อ้ยกว่า 6,000 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 3,542,000            บาท

สายควนทงั หมู่ที ่1 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ีเชือ่มต่อหมู่ที ่13 

ตาํบลไทรขงึ อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 850 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร 

หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 5,100 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอไชยา

ตัง้ไว ้ 5,260,000            บาท

สายสวนโมกขน์านาชาต ิ- บางยายหวนั หมู่ที ่6 ตาํบลเลมด็

อาํเภอไชยา เชือ่มต่อหมู่ที ่1 ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,435 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 8,610 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.15 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.16 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.14 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 5,260,000            บาท

สายหนองผกับุง้ - ปากฉลุย (ตอน 2) บา้นเขาหลกั หมู่ที ่7

ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา เชือ่มต่อบา้นเคี่ยมเพาะ หมู่ที ่5

ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร

ยาว 1,300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 7,800

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 3,000,000            บาท

สายป่าออ้ย - ท่าแบก หมู่ที ่1 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา เชือ่มต่อ

ตาํบลปากฉลุย อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร

ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 4,500 

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอดอนสกั

ตัง้ไว ้ 2,596,000            บาท

ขา้มคลองบางลาด หมู่ที ่4 ตาํบลไชยคราม เชือ่มต่อหมู่ที ่2 

ตาํบลชลคราม และหมู่ที ่4 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ทางเดนิขา้งละ 0.50 เมตร ยาว 21 เมตร

สูงเฉลีย่ 3.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.17 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.18 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.19 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 4,804,000            บาท

สายคลองนอ้ย - นํา้ตกกลางทอง หมู่ที ่14 ตาํบลปากแพรก 

อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,370 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 8,220 ตารางเมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอทา่ฉาง

ตัง้ไว ้ 6,680,000            บาท

คอนกรตี สายบา้นควนสุวรรณ หมู่ที ่6 ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง

เชือ่มต่อบา้นคลองสนิทอง ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการซ่อมปรบัปรุงผวิจราจรแอสฟลัทต์กิ

คอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,530 เมตร หนา 0.05

เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 12,240 

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอทา่ชนะ

ตัง้ไว ้ 5,500,000            บาท

สายบนเขา - หว้ยบก หมู่ที ่3 ตาํบลประสงค ์เชือ่มหมู่ที ่10

ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,400

เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 8,400 ตารางเมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.21 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.22 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.20 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 4,000,000            บาท

สายหว้ยขนุน หมู่ที ่6 ตาํบลสมอทอง เชือ่มต่อหมู่ที ่11 ตาํบลประสงค์

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 6,000 ตารางเมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีด ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 2,000,000            บาท

สายหนา้ชา หมู่ที ่12 ตาํบลประสงค ์เชือ่มต่อ หมู่ที ่10 ตาํบลสมอทอง

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน 

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 3,150 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้าย

โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 2,996,800            บาท

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ ดงันี้ 

        1.ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร

ยาว 18 เมตร (6 ม./3 ช่วง) ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร สูง 3.50 เมตร

        2.ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สองขา้งสะพานผวิจราจรกวา้ง 

6 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาวขา้งละ 98 เมตร รวมยาว 196 เมตร

หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 1,176 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ขา้มคลองตลิง่ หมู่ที ่8 ตาํบลท่าชนะ เชือ่มต่อหมู่ที ่6 ตาํบลคนัธุลี

2.1.1.23 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.24 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.25 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 2,500,000            บาท

ซอยคุม้หลวง หมู่ที ่5 ตาํบลคลองพา เชือ่มต่อหมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ ผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 662 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 3,972 ตารางเมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,476,000            บาท

หมู่ที ่5 ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ช่วงที ่2) 

(ถนนถ่ายโอนภารกจิ) โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 6,684 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีด

ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 1,907,000            บาท

ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 460 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 2,760 ตารางเมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.26 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.27 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

สายป่าไม ้- ช่องมงักร หมู่ที ่5 -หมู่ที ่8 ตาํบลสมอทอง เชือ่มต่อ

2.1.1.28 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

สายบา้นทุง่พลบั-เขือ่นท่าหกั หมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง เชือ่มต่อหมู่ที ่4
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อาํเภอบา้นตาขุน

ตัง้ไว ้ 6,071,000            บาท

คอนกรตี สายหมู่ที ่5 ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ เชือ่มหมู่ที ่1, 6

ตาํบลพงักาญจน ์อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6

เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 13,500 

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอบา้นนาเดิม

ตัง้ไว ้ 3,500,000            บาท

ขา้มคลองแมระ บนถนนโครงขา่ย อบจ.สฎ. สายหนองหญา้ปลอ้ง 

ตาํบลนาใต ้เชือ่มตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง

7 เมตร ยาว 30 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ 

ป้ายโครงการรายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 2,100,000            บาท

ขา้มเหมอืงแร่เก่า ถนนสายหว้ยใหญ่ - ถนนเลยีบทางรถไฟ 

ตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร 

ยาว 15 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร สูง 4 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้าย

โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.29 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.30 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.31 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 1,200,000            บาท

คอนกรตี สายควนพระ (เซารเ์ทริน์) - นาโหด ตาํบลทรพัยท์วี

อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนนโครงขา่ย อบจ.สฎ.)

โดยดาํเนินการปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิ

จราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 327 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นที่

ไม่นอ้ยกว่า 1,962 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอบา้นนาสาร

ตัง้ไว ้ 3,450,000            บาท

ขา้มคลองโหลงโตง หมู่ที ่3 บา้นไร่เหนือ ตาํบลทุ่งเตา เชือ่มต่อหมู่ที ่2 

บา้นปลายนํา้ ตาํบลลาํพนู อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 4 เมตร และทางเชือ่ม

ผวิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ กวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว

รวม 45 เมตร  หรอืมพีื้นทีผ่วิจราจรถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็รวม

ไมน่อ้ยกว่า 270 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีด

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 2,350,000            บาท

สายบา้นหมาก หมู่ที ่4 - บา้นคลองหาเหนือ หมู่ที ่3 ตาํบลลาํพนู 

เชือ่มต่อเทศบาลเมอืงนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

5 เมตร ยาว 845 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 4,225 

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.32 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.33 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.34 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 7,510,000            บาท

คอนกรตี สายนํา้พ ุหมู่ที ่2, 3, 4 ตาํบลนํา้พ ุเชือ่มต่อบา้นควนพรุพี

หมู่ที ่7 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งทางโดยวธิี Pavement In - Place

Recycling ผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตี กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,965

เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 11,790 ตารางเมตร

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 2,664,000            บาท

คอนกรตี สายสามแยกวงัใหญ่ หมู่ที ่4 ตาํบลควนศร ีเชือ่มตาํบลท่าชี

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน

ลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร 

ยาว 630 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 3,780 ตารางเมตร

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 3,360,000            บาท

ขา้มคลองพรง หมู่ที ่6 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร เชือ่มต่อ

หมู่ที ่5 ตาํบลพ่วงพรมคร อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 5 เมตร พรอ้มตดิต ัง้

ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.35 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.36 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.37 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็
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อาํเภอพนม

ตัง้ไว ้ 5,922,000            บาท

สายคอกชา้ง - บา้นเบญจา หมู่ที ่1 ตาํบลพลูเถือ่น เชือ่มต่อ

สายพทิกัษพ์ฒันา หมู่ที ่4 และถนนสายทุ่งเจรญิ หมู่ที ่11 ตาํบลพนม  

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,615 เมตร หนา 0.15 

เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 9,690

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอพระแสง

ตัง้ไว ้ 6,050,000            บาท

คอนกรตี สาย สปก. (บางรูป - บางปาน) หมู่ที ่4, 5 ตาํบลสนิเจรญิ

อาํเภอพระแสง เชือ่มต่อหมู่ที ่5 ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

คอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,645 เมตร หนา 0.05

เมตร หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 9,870 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้าย

โครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนโครงการองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,787,000            บาท

บา้นเกาะนอ้ย -สายควนเคยีนถงึเขตเทศบาลตาํบลบางสวรรค ์หมู่ที ่1 

ตาํบลบางสวรรค ์อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร  

ยาว 1,150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างหนิคลกุขา้งละ 0.50 เมตร 

หรอืพื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 6,900 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.38 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.39 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.40 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 2,044,000            บาท

สายเขานุย้ หมู่ที ่5 ตาํบลบางสวรรค ์เชือ่มต่อหมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเสดจ็

อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการก่อสรา้งถนนคอนกรตี

เสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15

เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ 0.50 เมตร หรอืพื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

3,000 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบ

แปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอพนุพนิ

ตัง้ไว ้ 4,600,000            บาท

คอนกรตี สายสามแยกทางเขา้บอ่นํา้พรุอ้น หมู่ที ่3 ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนนโครงขา่ย อบจ.สฎ.)

โดยดาํเนินการปรบัปรุงผวิจราจรโดยวธิี Over Lay จาก กม.0+000 

ถงึ กม.0+495 ผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตีกวา้ง 5.50 เมตร 

ยาว 495 เมตร หนา 0.05 เมตร และโดยวธิกีารปรบัปรุงโครงสรา้งทาง

จาก กม.0+495 ถงึ กม. 1+490 ผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตีกวา้ง

6 เมตร ยาว 995 ความยาวรวม 1,490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมี

พื้นทีร่วมไมน่อ้ยกว่า 8,692.50 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 4,826,000            บาท

คอนกรตี สายบา้นหว้ยลกึ - บา้นท่าสะทอ้น (ถนนโครงขา่ย อบจ.สฎ.)

ตาํบลท่าสะทอ้น อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ปรบัปรุงโครงสรา้งทางโดยวธิีการ Pavement In - Place Recycling

ขนาดผวิจราจรแอสฟลัทต์กิคอนกรตีกวา้ง 6 เมตร ยาว 995 เมตร

หนา 0.05 เมตร ไหลท่างขา้งละ 1 เมตร หรอืมพีื้นทีร่วมไมน่อ้ยกว่า 

7,960 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบ

แปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.41 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.42 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.43 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ
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ตัง้ไว ้ 8,497,000            บาท

คอนกรตี สายซอยตะปาน 12 หมู่ที ่1 ตาํบลตะปาน อาํเภอพนุพนิ 

เชือ่มหมู่ที ่8 ตาํบลกรูด บา้นแสงอรุณ ตาํบลบา้นทาํเนียบ 

อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนน

ลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาวรวม

1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 11,400 

ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 503,000              บาท

แอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหว้ยนํา้ขาว หมู่ที ่7, 8 ตาํบลบางงอน 

อาํเภอพนุพนิ เชือ่มหมู่ที ่13 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ขนาดกวา้ง 1.80 x 1.80 เมตร 2 ช่อง ยาว 8.00 เมตร พรอ้มทาง

เชือ่มท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ท ัง้สองดา้น พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 2,000,000            บาท

สายดอนม่วง หมู่ที ่2 - หมู่ที ่4 ตาํบลนํา้รอบ เชือ่มหมู่ที ่3

ตาํบลหนองไทร อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร

ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลท่างกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร 

หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 3,000 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.44 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.45 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มบนถนน

2.1.1.46 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 4,940,000            บาท

คอนกรตี สายนาลา่ง - ไผ่พระ หมู่ที ่2 ตาํบลศรวีชิยั เชือ่มหมู่ที ่7

ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 

เมตร ยาว 1,165 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

6,990 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอวภิาวดี

ตัง้ไว ้ 6,690,000            บาท

สายนํา้ตก หมู่ที ่8 - คลองหลอบ หมู่ที ่11 ตาํบลตะกกุใต ้เชือ่ม 

หมู่ที ่9, 1 ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดผวิจราจร

กวา้ง 6 เมตร ระยะทาง 1,660 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่

ไมน่อ้ยกว่า 9,960 ตารางเมตร รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

อาํเภอเวยีงสระ

ตัง้ไว ้ 2,040,000            บาท

สายบา้นควนเจรญิ - ตาํบลทุ่งหลวง หมู่ที ่3 บา้นควนเจรญิ 

ตาํบลเขานิพนัธ ์ถงึหมู่ที ่9 ตาํบลทุ่งหลวง อาํเภอเวยีงสระ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 3,600 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.47 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิ

2.1.1.48 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.49 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็
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ตัง้ไว ้ 3,580,000            บาท

สายบา้นสอ้ง - คลองลาํพลา หมู่ที ่7 ตาํบลเขานิพนัธ ์เชือ่มต่อ

ตาํบลบา้นสอ้ง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ถนนถา่ยโอนภารกจิ)โดยดาํเนนิการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 

ดงันี้ 

    - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร

    - พื้นทีผ่วิจราจรคอนกรตีเสรมิเหลก็ไม่นอ้ยกว่า 6,478 ตารางเมตร

พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 3,220,000            บาท

ขา้มคลองนํา้เฒ่า หมู่ที ่2 บา้นไทรหอ้ง ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ

เชือ่มต่อหมู่ที ่5 บา้นหว้ยลว่ง ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 30 เมตร ทางเทา้ขา้งละ 0.50 เมตร

สูง 4.50 เมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตามแบบแปลน

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 2,400,000            บาท

สายบา้นหวัสะพาน หมู่ที ่3 บา้นควนบก ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอ

เวยีงสระ เชือ่มต่อหมู่ที ่1 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรอืมพีื้นทีไ่มน่อ้ยกว่า 4,260 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ 

รายละเอยีด ตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.52 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

2.1.1.50 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

   - ขนาดผวิจราจรกวา้ง 7 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.15 เมตร

2.1.1.51 เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็
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1.  งานส่งเสรมิการเกษตร จาํนวน 3,900,000.00     บาท

2.  งานอนุรกัษแ์หลง่นํา้และป่าไม ้ จาํนวน 17,413,500.00     บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แผนงานการเกษตร
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งานสง่เสรมิการเกษตร รวม 3,900,000            บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 1,900,000            บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 1,900,000            บาท

1.1.1  ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 1,900,000            บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ 

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.1.1  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิและ ต ัง้ไว ้ 400,000              บาท

ตัง้ไว ้ 1,500,000            บาท

2.  งบเงนิอดุหนุน รวม 1,000,000            บาท

2.1  หมวดเงนิอดุหนุน รวม 1,000,000            บาท

2.1.1 ประเภทเงนิอดุหนุนเอกชน จาํนวน 1,000,000            บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

2.1.1.1 เพือ่อดุหนุนกลุม่วสิาหกจิชมุชนสวนมะพรา้ว ต ัง้ไว ้ 1,000,000            บาท

เกาะพะงนั ตามโครงการป้องกนักาํจดัและควบคุมการระบาดศตัรูพชื

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสรมิและพฒันา

อาชพีดา้นการเกษตร รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

แผนงานการเกษตร

พฒันาการปลูกขา้วหอมไชยา รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้
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3. งบรายจา่ยอืน่ รวม 1,000,000            บาท

3.1 หมวดรายจา่ยอืน่ รวม 1,000,000            บาท

3.1.1 ประเภทรายจา่ยอืน่ จาํนวน 1,000,000            บาท

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

3.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการใหค้วามช่วยเหลอื ต ัง้ไว ้ 1,000,000            บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

งานอนุรกัษแ์หลง่น้ําและป่าไม ้ รวม 17,413,500           บาท

1.  งบดาํเนินงาน รวม 2,750,000            บาท

1.1  หมวดคา่ใชส้อย รวม 2,150,000            บาท

1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการ จาํนวน 2,150,000            บาท

ที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

กองช่าง

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการเสรมิสรา้ง ต ัง้ไว ้ 500,000              บาท

ศกัยภาพเครอืขา่ยจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มลุม่นํา้ตาปี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปลูกป่าในใจคน ตัง้ไว ้ 400,000              บาท

สรา้งชมุชนสเีขยีว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.3 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการประชมุวชิาการ ต ัง้ไว ้ 250,000              บาท

และจดันิทรรศการทรพัยากรไทย:หวนดูทรพัยส์ิง่สนิตน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี รายละเอยีดตามโครงการ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.1.4 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการคลองสวยนํา้ใส ต ัง้ไว ้ 1,000,000            บาท

คนไทยมคีวามสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี เพือ่ปรบัปรุงบงึขนุทะเล 

คลองมะขามเตี้ย คลองท่ากูบโดยทาํการลอกคลองรื้อผกัตบชวา

และเศษวชัพชื จาํนวน 450 ไร่ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

เกษตรกรทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากภาวะราคาผลไมต้กตํา่ของ
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1.2  หมวดคา่วสัดุ รวม 600,000               บาท

1.2.1 ประเภทวสัดกุอ่สรา้ง จาํนวน 600,000               บาท

กองช่าง

1.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุก่อสรา้ง สาํหรบัใชใ้น ต ัง้ไว ้ 600,000              บาท

ราชการกองช่าง (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.  งบลงทนุ รวม 14,303,500           บาท

2.1  หมวดคา่ครุภณัฑ ์ รวม 226,500               บาท

2.1.1 ประเภทครุภณัฑส์าํนักงาน จาํนวน 110,000               บาท

กองช่าง

2.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรกัษ์ ต ัง้ไว ้ 72,000                บาท

5 ลอ้ จาํนวน 40 ตวั ดงันี้

 - ทีน่ ัง่ปรบัระดบัสูงตํา่ได ้

 - ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 57 เซนตเิมตร 

 - ขนาดยาวไม่นอ้ยกว่า 58 เซนตเิมตร 

  - ขนาดสูงไม่นอ้ยกว่า 90-120 เซนตเิมตร 

หรอืมคีุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจากครุภณัฑ์

ชนิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.1.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรกัษ์ ต ัง้ไว ้ 38,000                บาท

จดัซ้ือโตะ๊ประชมุ จาํนวน 2 ตวั ดงัน้ี

 - ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกว่า 150 เซนตเิมตร 

 - ขนาดสูงไม่นอ้ยกว่า 75 เซนตเิมตร 

พนัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านีสาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเกา้อี้บนุวม ชนิดมลีอ้เลือ่น

พนัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ีสาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุ จาํนวน 14 ตวั ดงันี้
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 จดัซ้ือโตะ๊ประชมุ จาํนวน 12 ตวั ดงัน้ี

 - ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 60 เซนตเิมตร 

 - ขนาดยาวไม่นอ้ยกว่า 180 เซนตเิมตร 

 - ขนาดสูงไม่นอ้ยกว่า 75 เซนตเิมตร 

หรอืมคีุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจากครุภณัฑ์

ชนิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.2 ประภทครุภณัฑง์านบา้นงานครวั จาํนวน 38,000                บาท

กองช่าง

2.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรกัษ์ ต ัง้ไว ้ 38,000                บาท

ขอ้แขง็ จาํนวน 4 เครื่อง ตัง้ตามราคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3 ประเภทครุภณัฑก์ารเกษตร จาํนวน 78,500                บาท

กองช่าง

2.1.3.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรกัษ์ ต ัง้ไว ้ 14,000                บาท

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้

แบบใชเ้ครื่องยนต ์จาํนวน 1 เครื่อง มคีุณสมบตัดิงันี้

 - มคีวามจกุระบอกสูบเครื่องยนต ์ไม่นอ้ยกว่า 21.1 มล. (ซซี)ี

 - กาํลงัสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 0.87 แรงมา้

 - ความจถุงันํา้มนัเชื้อเพลงิ ไม่นอ้ยกว่า 0.3 ลติร

 - ความยาวใบเลือ่ยไม่นอ้ยกว่า 500 มม.

 - ขนาดของเครื่อง ยาวไม่นอ้ยกว่า 936 มม.

 - ขนาดของเครื่อง กวา้งไม่นอ้ยกว่า 238 มม.

 - ขนาดของเครื่อง สูงไม่นอ้ยกว่า 216 มม.

 - นํา้หนกัไม่นอ้ยกว่า 4.3 กก.

พนัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 

พนัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตดัหญา้แบบสะพาย
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ตัง้ตามราคาทอ้งตลาดเน่ืองจากครุภณัฑช์นิดนี้ไม่มกีาํหนด

ในบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑปี์ 2558 สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ 

สาํนกังบประมาณ (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.1.3.2 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัซื้อสายฉีดนํา้ ต ัง้ไว ้ 64,500                บาท

ดบัเพลงิแบบผา้ใบหุม้ยางสงัเคราะห ์องคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสายนํา้ผา้ใบ

ขนาด 2.50 X 20 เมตร ขอ้ต่อสวมเร็วทองเหลอืง จาํนวน 10 เสน้

พรอ้มหวัฉีดปรบัฝอย ทองเหลอืง ขนาด 2.5X15 นิ้ว จาํนวน 5 อนั 

หรอืคุณลกัษณะทีด่กีว่า ตัง้ตามราคาทอ้งตลาด เนื่องจากครุภณัฑ์

ชนิดนี้ไม่มกีาํหนดในบญัชรีาคามาตรฐาน ครุภณัฑปี์ 2558 

สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2  หมวดคา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง รวม 14,077,000           บาท

2.2.1 ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค จาํนวน 14,077,000           บาท

กองช่าง

2.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการอนุรกัษ์ ต ัง้ไว ้ 7,000,000            บาท

พนัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 ตาํบลคลองชะอุ่น

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการดงันี้

 - ก่อสรา้งระบบประปาเพือ่การอปุโภค และบรโิภค 

ขนาดความจไุม่นอ้ยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร จาํนวน 1 แห่ง

 - ก่อสรา้งอาคารหอ้งโสตทศันศึกษา จาํนวน 1 หลงั 

ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 8.00 เมตร ยาว 21.00 เมตรสาํนกังาน 

 - ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟสัทต์กิคอนกรตี 

ขนาดผวิจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 197 เมตร หนา 0.05 เมตร 

 - งานก่อสรา้งทางเดนิ (Walk way) และสะพานคนเดนิ

ในแปลงพนัธุไ์ม ้ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ยาว 3,200 เมตร 
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  - ก่อสรา้งป้ายชือ่แปลง คสล.ลายไม ้จาํนวน 12 ป้าย

รายละเอยีดตามแบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

ตัง้ไว ้ 7,077,000            บาท

เฝ้าระวงัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในพื้นทีเ่ขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป่์าคลองยนั อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยก่อสรา้ง 

ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นคลองมยุ - นํา้พรุอ้น (ตโปทาวนั)

หมู่ที ่13 ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 

5 เมตร ยาว 2,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 

10,700 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ รายละเอยีดตาม

แบบแปลนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้จาํนวน  6,826,900 บาท 

ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป จาํนวน  250,100 บาท)

3.  งบเงนิอดุหนุน รวม 360,000               บาท

3.1  หมวดเงนิอดุหนุน รวม 360,000               บาท

3.1.1 ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ จาํนวน 360,000               บาท

กองช่าง

3.1.1.1 เพือ่อดุหนุนศูนยส่์งเสรมิวนศาสตรช์มุชนที ่12 ตัง้ไว ้ 360,000              บาท

(สุราษฎรธ์านี) สาํหรบัเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการผลติตน้กลา้ไม ้ .

และส่งเสรมิการปลูกตน้ไมล้ดภาวะโลกรอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

2.2.1.2 เพือ่เป็นค่าใชจ่้ายตามตามโครงการส่งเสรมิการ
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1.  งบกลาง จาํนวน 46,854,520.00     บาท

2.  บาํเหน็จ/บาํนาญ จาํนวน 12,606,650.00     บาท

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ย

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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รายจา่ยงบกลาง รวม 59,461,170          บาท

1.  งบกลาง รวม 59,461,170          บาท

1.1  หมวดงบกลาง รวม 46,854,520          บาท

1.1.1 ประเภทคา่ชําระหน้ีเงนิตน้ จาํนวน 14,406,000          บาท

สาํนักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.1.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าชาํระหนี้ เงนิกูเ้งนิทนุสะสมของ  ตัง้ไว ้ 14,406,000          บาท

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั (กสอ.) จาํนวน 140,541,000.- บาท 

โดยส่งชาํระเงนิตน้ เป็นระยะเวลา 10 งวด (ปี) โดยจาํนวนเงนิตน้

อยู่ในวงเงนิทนุสะสมจงึไม่ตอ้งชาํระดอกเบี้ย ตามมตอินุมตัขิอง

คณะกรรมการเงนิทนุสะสมขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัได ้

พจิารณาครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2556

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.1.2  ประเภทเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม จาํนวน 1,653,600            บาท

กองคลงั

1.1.2.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม ตัง้ไว ้ 1,000,000           บาท

ในอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราค่าจา้ง  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.1.2.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม ตัง้ไว ้ 653,600             บาท

พนกังานจา้งตาํแหน่งผูช่้วยครู และตาํแหน่งต่างๆ ของโรงเรยีนสงักดั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

รายจา่ยงบกลาง
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1.1.3  ประเภทสาํรองจา่ย จาํนวน 20,000,000          บาท

สาํนักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.3.1 เพือ่จ่ายในกรณีทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหนา้ ต ัง้ไว ้ 20,000,000          บาท

และกรณีทีจ่าํเป็นไดต้ามความเหมาะสม  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้ 

1.1.4 ประเภทรายจา่ยตามขอ้ผูกพนั จาํนวน 10,794,920          บาท

สาํนักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั

1.1.4.1 เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงสมาคมองคก์ารบรหิารส่วน ตัง้ไว ้ 794,920             บาท 

จงัหวดัแห่งประเทศไทย  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

กองสง่เสรมิคณุภาพชีวติ

1.1.4.2 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบ สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพ ตัง้ไว ้ 10,000,000          บาท

ทีจ่าํเป็นต่อสุขภาพระดบัจงัหวดั รายละเอยีดตามโครงการ 

 (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2 หมวดบาํเหน็จ/บาํนาญ รวม 12,606,650          บาท

1.2.1 ประเภทเงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ จาํนวน 9,119,650            บาท

สว่นทอ้งถิ่น (กบท.)

กองคลงั

1.2.1.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ/บาํนาญ ตัง้ไว ้ 9,119,650           บาท

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ตามกฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบบัที4่)

พ.ศ. 2542 ออกตามพระราชบญัญตับิาํเหน็จ/บาํนาญ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 ในอตัรารอ้ยละ 1 ของรายได ้

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.2 ประเภทเงนิช่วยเหลอืคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ จาํนวน 450,000              บาท

กองคลงั

1.2.2.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยค่าครองชพีผูร้บับาํนาญของ ต ัง้ไว ้ 450,000             บาท

ขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่ ทีม่ใิช่ตาํแหน่งครูขององคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  (ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

แห่งชาต ิ(สปสช.) ตามโครงการจดัต ัง้กองทนุฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
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1.2.3 ประเภทเงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญพนักงานครู (ชคบ.) จาํนวน 386,300              บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.2.3.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืพเิศษกรณีขา้ราชการครู ต ัง้ไว ้ 386,300             บาท

ขา้ราชการบาํนาญ(ครู) ของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านีถงึแก่ความตาย  (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.2.4 ประเภทเงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ จาํนวน 1,960,000            บาท

กองคลงั

1.2.4.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ เงนิบาํเหน็ญ ตัง้ไว ้ 1,960,000           บาท

รายเดอืนหรอืบาํเหน็จพเิศษรายเดอืน และเงนิบาํเหน็จตกทอด

ลูกจา้งประจาํองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

(ตัง้จ่ายจากเงนิรายได)้

1.2.5  ประเภทเงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) จาํนวน 685,000              บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.2.5.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จ/บาํนาญ ตัง้ไว ้ 685,000             บาท

ขา้ราชการ (กบข.) ของครูโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)

1.2.6 ประเภทเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพลูกจา้งประจาํ (กสจ.) จาํนวน 5,700                บาท

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

1.2.6.1 เพือ่จ่ายเป็นเงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีสาํหรบั ต ัง้ไว ้ 5,700                บาท

ลูกจา้งประจาํ (กสจ.) ของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  (ตัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนทัว่ไป)
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ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 410
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

คา่ชําระหนี้เงนิตน้

คา่ชําระดอกเบี้ย

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

สาํรองจา่ย

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

เงนิช่วยพเิศษ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.)

เงนิช่วยเหลอืคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ

เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญพนกังานครู (ชคบ.)

เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพลูกจา้งประจาํ (กสจ.)

เงนิเดือนนายก/รองนายก 1,765,800        

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก 390,000          

หมวด

บาํเหน็จ/บาํนาญ

งบบคุลากร เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบกลาง

 แผนงานการศึกษา

งบกลาง

 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 411
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

คา่ชําระหนี้เงนิตน้

คา่ชําระดอกเบี้ย

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

สาํรองจา่ย

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

เงนิช่วยพเิศษ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.)

เงนิช่วยเหลอืคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ

เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญพนกังานครู (ชคบ.)

เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพลูกจา้งประจาํ (กสจ.)

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก

หมวด

บาํเหน็จ/บาํนาญ

งบบคุลากร เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบกลาง งบกลาง

งบ
แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 412
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

คา่ชําระหนี้เงนิตน้

คา่ชําระดอกเบี้ย

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม

สาํรองจา่ย

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั

เงนิช่วยพเิศษ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิ่น (กบท.)

เงนิช่วยเหลอืคา่ครองชีพผูร้บับาํนาญ

เงนิช่วยพเิศษผูร้บับาํนาญพนกังานครู (ชคบ.)

เงนิบาํเหน็จลูกจา้งประจาํ

เงนิสมทบกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.)

เงนิสมทบกองทนุสาํรองเลี้ยงชีพลูกจา้งประจาํ (กสจ.)

เงนิเดือนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก

หมวด

บาํเหน็จ/บาํนาญ

งบบคุลากร เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

งบกลาง งบกลาง

งบ

14,406,000           14,406,000                

-                         

1,653,600             1,653,600                  

20,000,000           20,000,000                

10,794,920           10,794,920                

-                         

9,119,650             9,119,650                  

450,000               450,000                    

386,300               386,300                    

1,960,000             1,960,000                  

685,000               685,000                    

5,700                  5,700                       

1,765,800                  

390,000                    

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 413
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 390,000          

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบจ. 1,166,400        

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภา อปท. 8,664,480        

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงนิเดือนพนกังาน 43,325,720      45,573,100      

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน 1,917,920        3,597,400        

เงนิประจาํตาํแหน่ง 657,600          67,200           

เงนิวทิยฐานะ -               3,686,400        

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ 755,640          190,000          

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ 15,000           8,000            

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 3,199,160        12,442,500      

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 429,600          478,000          

งบดาํเนินงาน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท. 10,879,500      

คา่เบี้ยประชมุ 200,000          

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 1,870,000        300,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 414
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบจ.

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงนิเดือนพนกังาน

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิวทิยฐานะ

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

งบดาํเนินงาน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท.

คา่เบี้ยประชมุ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

21,716,040      7,326,780        5,415,000        

734,100          261,400          156,200          

67,200           67,200           67,200           

8,137,440        

310,000          

11,207,340      431,480          679,000          

565,200          24,000           

200,000          200,000          300,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 415
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกอบจ.

เงนิคา่ตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ) เงนิเดือนพนกังาน

เงนิเพิ่มตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิประจาํตาํแหน่ง

เงนิวทิยฐานะ

คา่จา้งลูกจา้งประจาํ

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของลูกจา้งประจาํ

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง

เงนิเพิ่มตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

งบดาํเนินงาน คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก ่อปท.

คา่เบี้ยประชมุ

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

390,000                    

1,166,400                  

8,664,480                  

123,356,640               

6,667,020                  

926,400                    

3,686,400                  

9,083,080                  

333,000                    

27,959,480                

1,496,800                  

10,879,500                

200,000                    

2,870,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 416
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

คา่ตอบแทน คา่เช่าบา้น 2,774,200        1,435,000        

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร 795,220          500,000          

เงนิช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาล 500,000          

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ 7,167,000        200,000          1,500,000        

รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ 4,250,000        20,000           

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท 1,500,000        

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 1,500,000        

พระบาทสมเดจ็ พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ

โครงการจดังาน "วนัวภิาวดรีาํลกึ" จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 200,000          

โครงการจดังานราํลกึวรีชนอนุสรณส์ถานบา้นช่องชา้ง 200,000          

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 417
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

คา่ตอบแทน คา่เช่าบา้น

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาล

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็ พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ

โครงการจดังาน "วนัวภิาวดรีาํลกึ" จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดังานราํลกึวรีชนอนุสรณส์ถานบา้นช่องชา้ง

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

700,000          250,000          300,000          

400,000          150,000          50,000           

1,700,000        2,000,000        50,000           

100,000          50,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 418
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

คา่ตอบแทน คา่เช่าบา้น

เงนิช่วยเหลอืการศึกษาบตุร

เงนิช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาล

คา่ใชส้อย รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ

รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพธิีการ

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัิราชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาท

สมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

โครงการจดักจิกรรมวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

พระบาทสมเดจ็ พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถ

โครงการจดังาน "วนัวภิาวดรีาํลกึ" จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดังานราํลกึวรีชนอนุสรณส์ถานบา้นช่องชา้ง

อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

5,459,200                  

1,895,220                  

500,000                    

12,617,000                

4,420,000                  

-                         

-                         

1,500,000                  

-                         

1,500,000                  

-                         

200,000                    

200,000                    

-                         



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 419
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการสทิธหินา้ทีข่องประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร 570,000          

ของทางราชการ

โครงการสมัมนาเพือ่พฒันาแนวทางการปฏบิตังิานร่วมกนั 800,000          

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร / เครอืข่ายยุตธิรรม 500,000          

ชมุชนเพือ่ส่งเสรมิประชาธปิไตยความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพ

และการมสี่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิประสทิธภิาพในการบรกิารสาธารณะ 430,000          

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการสมัมนาวชิาการในการพฒันาทอ้งถิน่ 380,000          

โครงการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ทศิทางการพฒันาทอ้งถิน่ 430,000          

โครงการสรา้งเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์ 570,000          

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 1,500,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 420
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการสทิธหินา้ทีข่องประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร

ของทางราชการ

โครงการสมัมนาเพือ่พฒันาแนวทางการปฏบิตังิานร่วมกนั

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร / เครอืข่ายยุตธิรรม

ชมุชนเพือ่ส่งเสรมิประชาธปิไตยความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพ

และการมสี่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิประสทิธภิาพในการบรกิารสาธารณะ

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการสมัมนาวชิาการในการพฒันาทอ้งถิน่

โครงการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ทศิทางการพฒันาทอ้งถิน่

โครงการสรา้งเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 421
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการสทิธหินา้ทีข่องประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสาร

ของทางราชการ

โครงการสมัมนาเพือ่พฒันาแนวทางการปฏบิตังิานร่วมกนั

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัร / เครอืข่ายยุตธิรรม

ชมุชนเพือ่ส่งเสรมิประชาธปิไตยความเสมอภาค สทิธเิสรภีาพ

และการมสี่วนร่วมของประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดักจิกรรมส่งเสรมิประสทิธภิาพในการบรกิารสาธารณะ

ขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการสมัมนาวชิาการในการพฒันาทอ้งถิน่

โครงการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ทศิทางการพฒันาทอ้งถิน่

โครงการสรา้งเครอืข่ายประชาสมัพนัธ์

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

570,000                    

-                         

800,000                    

500,000                    

430,000                    

380,000                    

430,000                    

570,000                    

1,500,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 422
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าชดใชค้่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทน 100,000          

ค่าของขวญั ของรางวลั 100,000          

โครงการรณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

 :TO BE NUMBER ONE จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์าร 5,000,000        

 บรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการลูกจา้งและพนกังานจา้ง

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมี 374,800          

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ (บ่มเพาะตน้กลา้ประชาธปิไตย)  

โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสมัพนัธพ์บประชาชน 540,000          

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 423
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าชดใชค้่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทน

ค่าของขวญั ของรางวลั 

โครงการรณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

 :TO BE NUMBER ONE จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์าร

 บรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการลูกจา้งและพนกังานจา้ง

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ (บ่มเพาะตน้กลา้ประชาธปิไตย)  

โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสมัพนัธพ์บประชาชน

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

2,000,000        

500,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 424
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าชดใชค้่าเสยีหายหรอืค่าสนิไหมทดแทน

ค่าของขวญั ของรางวลั 

โครงการรณรงคป์้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

 :TO BE NUMBER ONE จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

 ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมสมัมนาผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์าร

 บรหิารส่วนจงัหวดั ขา้ราชการลูกจา้งและพนกังานจา้ง

 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมี

พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ (บ่มเพาะตน้กลา้ประชาธปิไตย)  

โครงการองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสมัพนัธพ์บประชาชน

  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

100,000                    

100,000                    

2,000,000                  

500,000                    

5,000,000                  

374,800                    

540,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 425
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ 500,000          

ประชาธปิไตยโดยใชก้ระบวนการลูกเสอืชาวบา้น (หลกัสูตรลูกเสอื

ชาวบา้นกบัความม ัน่คงของชาตแิละความปรองดองสมานฉนัท)์ 

โครงการอบรมสมัมนาอาสาสมคัรประชาธปิไตยเชงิรุก 190,000          

โครงการอบรมสมัมนาสรา้งเครอืข่าย กศน.สานฝนัสมานฉนัท ์ 375,000          

สู่ประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์

โครงการฝึกอบรมกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 450,000          

ในการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ 450,000          

ประชาธปิไตย โดยใชก้ระบวนการประชามติ

โครงการส่งเสรมิความเขม้แขง็ทางการเมอืงภาคพลเมอืง 840,000          

สู่การจดัต ัง้สภาพลเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 426
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยโดยใชก้ระบวนการลูกเสอืชาวบา้น (หลกัสูตรลูกเสอื

ชาวบา้นกบัความม ัน่คงของชาตแิละความปรองดองสมานฉนัท)์ 

โครงการอบรมสมัมนาอาสาสมคัรประชาธปิไตยเชงิรุก 

โครงการอบรมสมัมนาสรา้งเครอืข่าย กศน.สานฝนัสมานฉนัท ์

สู่ประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์

โครงการฝึกอบรมกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

ในการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตย โดยใชก้ระบวนการประชามติ

โครงการส่งเสรมิความเขม้แขง็ทางการเมอืงภาคพลเมอืง 

สู่การจดัต ัง้สภาพลเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 427
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตยโดยใชก้ระบวนการลูกเสอืชาวบา้น (หลกัสูตรลูกเสอื

ชาวบา้นกบัความม ัน่คงของชาตแิละความปรองดองสมานฉนัท)์ 

โครงการอบรมสมัมนาอาสาสมคัรประชาธปิไตยเชงิรุก 

โครงการอบรมสมัมนาสรา้งเครอืข่าย กศน.สานฝนัสมานฉนัท ์

สู่ประชาธปิไตยทีส่มบูรณ์

โครงการฝึกอบรมกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 

ในการดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ทีข่ององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการฝึกอบรมพฒันาส่งเสรมิการปกครองตามระบอบ

ประชาธปิไตย โดยใชก้ระบวนการประชามติ

โครงการส่งเสรมิความเขม้แขง็ทางการเมอืงภาคพลเมอืง 

สู่การจดัต ัง้สภาพลเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

500,000                    

190,000                    

375,000                    

450,000                    

450,000                    

840,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 428
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าใชจ้่ายในการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน 1,000,000        

จงัหวดัและนายกองคบ์รหิารส่วนจงัหวดั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 400,000          

และนอกราชอาณาจกัร

กองการเจา้หนา้ที่

โครงการฝึกอบรมสมัมนาสาํหรบัผูบ้รหิาร ผูช้่วยบรหิาร 2,000,000        

 ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจาํ  

และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งการปฏบิตัริาชการ 500,000          

ตามหลกัธรรมาภบิาล

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เรื่อง "คุณธรรม 300,000          

ตามรอยพระยุคลบาท"



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 429
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัและนายกองคบ์รหิารส่วนจงัหวดั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

กองการเจา้หนา้ที่

โครงการฝึกอบรมสมัมนาสาํหรบัผูบ้รหิาร ผูช้่วยบรหิาร

 ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจาํ  

และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งการปฏบิตัริาชการ 

ตามหลกัธรรมาภบิาล

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เรื่อง "คุณธรรม 

ตามรอยพระยุคลบาท"

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 430
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วน

จงัหวดัและนายกองคบ์รหิารส่วนจงัหวดั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

กองการเจา้หนา้ที่

โครงการฝึกอบรมสมัมนาสาํหรบัผูบ้รหิาร ผูช้่วยบรหิาร

 ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ลูกจา้งประจาํ  

และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งการปฏบิตัริาชการ 

ตามหลกัธรรมาภบิาล

โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม เรื่อง "คุณธรรม 

ตามรอยพระยุคลบาท"

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

1,000,000                  

400,000                    

2,000,000                  

500,000                    

300,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 431
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร "หลกัสูตรการเพิม่ประสทิธภิาพ 180,000          

การจดัเก็บฐานขอ้มลูและสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การนาํเสนอ

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการพฒันาศกัยภาพการทาํงานเป็นทมีสู่ความสาํเร็จทีย่ ัง่ยนื 1,200,000        

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพรอ้ม 300,000          

สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํของบคุลากรองคก์าร 250,000          

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที่         200,000          

กองแผนและงบประมาณ

โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร 300,000          

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชมุปฏบิตักิารจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ 600,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 432
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร "หลกัสูตรการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจดัเก็บฐานขอ้มลูและสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การนาํเสนอ

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการพฒันาศกัยภาพการทาํงานเป็นทมีสู่ความสาํเร็จทีย่ ัง่ยนื 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํของบคุลากรองคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที่         

กองแผนและงบประมาณ

โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชมุปฏบิตักิารจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 433
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร "หลกัสูตรการเพิม่ประสทิธภิาพ 

การจดัเก็บฐานขอ้มลูและสรา้งสรรคส์ือ่เพือ่การนาํเสนอ

 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โครงการพฒันาศกัยภาพการทาํงานเป็นทมีสู่ความสาํเร็จทีย่ ัง่ยนื 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรภาษาองักฤษเพือ่เตรยีมความพรอ้ม

สู่ประชาคมอาเซยีน

โครงการพฒันาศกัยภาพภาวะผูน้าํของบคุลากรองคก์าร 

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการสาํหรบัขา้ราชการกองการเจา้หนา้ที่         

กองแผนและงบประมาณ

โครงการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชมุปฏบิตักิารจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

180,000                    

1,200,000                  

300,000                    

250,000                    

200,000                    

300,000                    

600,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 434
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 100,000          

และนอกราชอาณาจกัร (บคุคลภายนอก)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 150,000          

และนอกราชอาณาจกัร

กองคลงั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 400,000          

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการพฒันาการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 500,000          

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 100,000          

และนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 50,000           

และนอกราชอาณาจกัร (บคุคลภายนอก)

หน่วยตรวจสอบภายใน



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 435
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร (บคุคลภายนอก)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

กองคลงั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการพฒันาการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร (บคุคลภายนอก)

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 436
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร (บคุคลภายนอก)

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

กองคลงั

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการพฒันาการจดัเก็บรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร (บคุคลภายนอก)

หน่วยตรวจสอบภายใน

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

100,000                    

150,000                    

400,000                    

500,000                    

100,000                    

50,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 437
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 50,000           

และนอกราชอาณาจกัร

กองช่าง

โครงการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั 200,000             

สุราษฎรธ์านี เช่น การจดัต ัง้ด่านตรวจชมุชนหมู่บา้นประจาํ

ทอ้งถิน่  ป้ายสญัญาณจราจร ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทา 400,000             

สาธารณภยั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี        

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็ 1,000,000           

ดา้นการป้องกนัภยัพบิตัจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดา้นการป้องกนั 200,000             

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืข่ายจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มลุม่นํา้ตาปี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 438
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

กองช่าง

โครงการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี เช่น การจดัต ัง้ด่านตรวจชมุชนหมู่บา้นประจาํ

ทอ้งถิน่  ป้ายสญัญาณจราจร ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี        

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็

ดา้นการป้องกนัภยัพบิตัจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืข่ายจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มลุม่นํา้ตาปี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 439
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

กองช่าง

โครงการดาํเนินการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี เช่น การจดัต ัง้ด่านตรวจชมุชนหมู่บา้นประจาํ

ทอ้งถิน่  ป้ายสญัญาณจราจร ป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพดา้นการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี        

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพและความเขม้แขง็

ดา้นการป้องกนัภยัพบิตัจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการอบรมและศึกษาดูงานดา้นการป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพเครอืข่ายจดัการคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มลุม่นํา้ตาปี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

50,000                     

200,000                    

400,000                    

1,000,000                  

200,000                    

500,000               500,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 440
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการปลูกป่าในใจคนสรา้งชมุชนสเีขยีว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชมุวชิาการและจดันิทรรศการทรพัยากรไทย:

หวนดูทรพัยส์ิง่สนิตนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการคลองสวยนํา้ใสคนไทยมคีวามสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เพือ่ปรบัปรุงบงึขนุทะเล คลองมะขามเตี้ย คลองท่ากูบ

โดยทาํการลอกคลองรื้อผกัตบชวาและเศษวชัพชื จาํนวน 450 ไร่ 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัทาํฐานขอ้มลูดว้ยระบบ GIS

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตั ิ"การปฏบิตัติามผงัเมอืงรวม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี"



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 441
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการปลูกป่าในใจคนสรา้งชมุชนสเีขยีว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชมุวชิาการและจดันิทรรศการทรพัยากรไทย:

หวนดูทรพัยส์ิง่สนิตนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการคลองสวยนํา้ใสคนไทยมคีวามสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เพือ่ปรบัปรุงบงึขนุทะเล คลองมะขามเตี้ย คลองท่ากูบ

โดยทาํการลอกคลองรื้อผกัตบชวาและเศษวชัพชื จาํนวน 450 ไร่ 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัทาํฐานขอ้มลูดว้ยระบบ GIS

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตั ิ"การปฏบิตัติามผงัเมอืงรวม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี"

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

150,000          

2,500,000        

500,000          

560,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 442
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการปลูกป่าในใจคนสรา้งชมุชนสเีขยีว จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการประชมุวชิาการและจดันิทรรศการทรพัยากรไทย:

หวนดูทรพัยส์ิง่สนิตนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการคลองสวยนํา้ใสคนไทยมคีวามสุขจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

เพือ่ปรบัปรุงบงึขนุทะเล คลองมะขามเตี้ย คลองท่ากูบ

โดยทาํการลอกคลองรื้อผกัตบชวาและเศษวชัพชื จาํนวน 450 ไร่ 

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารจดัทาํฐานขอ้มลูดว้ยระบบ GIS

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการจดัการของเสยีอนัตรายจากชมุชน

โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตั ิ"การปฏบิตัติามผงัเมอืงรวม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี"

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

400,000               400,000                    

250,000               250,000                    

1,000,000             1,000,000                  

150,000                    

2,500,000                  

500,000                    

560,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 443
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

โครงการพฒันาระบบบรกิารแพทยฉ์ุกเฉินจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 3,000,000        

โครงการส่งเสรมิสุขภาพเพือ่ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อและ 500,000          

การป้องกนัปญัหาการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ โรคระบาด

โรคอบุตัใิหม่และโรคอบุตัซิ ํา้

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

สาํหรบับคุคลภายนอก

โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 444
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

โครงการพฒันาระบบบรกิารแพทยฉ์ุกเฉินจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิสุขภาพเพือ่ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อและ

การป้องกนัปญัหาการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ โรคระบาด

โรคอบุตัใิหม่และโรคอบุตัซิ ํา้

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

สาํหรบับคุคลภายนอก

โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

200,000          

50,000           

2,500,000        

500,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 445
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

โครงการพฒันาระบบบรกิารแพทยฉ์ุกเฉินจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิสุขภาพเพือ่ป้องกนัโรคไม่ตดิต่อและ

การป้องกนัปญัหาการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ โรคระบาด

โรคอบุตัใิหม่และโรคอบุตัซิ ํา้

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

สาํหรบับคุคลภายนอก

โครงการส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมผูสู้งอายุบา้นท่าสะทอ้น

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

3,000,000                  

500,000                    

200,000                    

50,000                     

2,500,000                  

500,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 446
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมและพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรี

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ และเยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพแก่อาสาสมคัร

สาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) 

โครงการสรา้งเครอืข่ายกองทนุสวสัดกิารชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการหมู่บา้นสขีาว ดาํรงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา

สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 

โครงการพฒันาส่งเสรมิหนึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการรกัษาความสงบ 

เรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 447
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมและพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรี

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ และเยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพแก่อาสาสมคัร

สาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) 

โครงการสรา้งเครอืข่ายกองทนุสวสัดกิารชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการหมู่บา้นสขีาว ดาํรงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา

สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 

โครงการพฒันาส่งเสรมิหนึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการรกัษาความสงบ 

เรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

2,000,000        

1,000,000        

2,000,000        

300,000          

2,000,000        

1,000,000        

2,000,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 448
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมและพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรี

ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ และเยาวชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพแก่อาสาสมคัร

สาธารณสุขหมู่บา้น (อสม.) 

โครงการสรา้งเครอืข่ายกองทนุสวสัดกิารชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการหมู่บา้นสขีาว ดาํรงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีง เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา

สยามบรมราชกมุาร ีเนื่องในวโรกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 

โครงการพฒันาส่งเสรมิหนึ่งตาํบล หนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP)

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพในการรกัษาความสงบ 

เรยีบรอ้ยและศีลธรรมอนัดแีก่ประชาชนในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

2,000,000                  

1,000,000                  

2,000,000                  

300,000                    

2,000,000                  

1,000,000                  

2,000,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 449
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมและพฒันาคุณภาพชวีติ

ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการปลูกขา้วหอมไชยา 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นการเกษตร

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการจดักจิกรรมปัน่จกัรยานเทดิไทอ้งคร์าชนัย ์               

โครงการจดักจิกรรมแข่งขนัจกัรยานทางไกล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดัการแข่งขนัเทนนิสประจาํปี 2559

โครงการจดัการจดัส่งนกักฬีา เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาต่างๆ

ทีอ่งคก์รอืน่จดัขึ้นในประเทศ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 450
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมและพฒันาคุณภาพชวีติ

ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการปลูกขา้วหอมไชยา 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นการเกษตร

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการจดักจิกรรมปัน่จกัรยานเทดิไทอ้งคร์าชนัย ์               

โครงการจดักจิกรรมแข่งขนัจกัรยานทางไกล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดัการแข่งขนัเทนนิสประจาํปี 2559

โครงการจดัการจดัส่งนกักฬีา เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาต่างๆ

ทีอ่งคก์รอืน่จดัขึ้นในประเทศ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

200,000          

300,000          

150,000          

200,000          

1,200,000        

400,000          

300,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 451
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมและพฒันาคุณภาพชวีติ

ผูพ้กิารและผูด้อ้ยโอกาสในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการปลูกขา้วหอมไชยา 

โครงการส่งเสรมิและพฒันาอาชพีดา้นการเกษตร

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร

และนอกราชอาณาจกัร

โครงการจดักจิกรรมปัน่จกัรยานเทดิไทอ้งคร์าชนัย ์               

โครงการจดักจิกรรมแข่งขนัจกัรยานทางไกล จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดัการแข่งขนัเทนนิสประจาํปี 2559

โครงการจดัการจดัส่งนกักฬีา เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาต่างๆ

ทีอ่งคก์รอืน่จดัขึ้นในประเทศ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

200,000                    

300,000                    

400,000               400,000                    

1,500,000             1,500,000                  

150,000                    

200,000                    

1,200,000                  

400,000                    

300,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 452
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ เพือ่สุขภาพ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอลเชี่ยวหลานคพั

คร ัง้ที ่5 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการเฉลมิพระเกยีรติ

 5 ธนัวามหาราชา ประจาํปี 2558

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัมหกรรมกฬีา

ไทคพัระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งกฬีา อบจ.คพั 

 ภาคใต ้คร ัง้ที ่16 ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาว่ายนํา้สวมิมิง่โอเพ่น  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีา อบจ.สุราษฎรธ์านีคพั เชื่อม

เชื่อมความสมัพนัธ ์คร ัง้ที ่3 ประจาํปี 2559



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 453
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ เพือ่สุขภาพ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอลเชี่ยวหลานคพั

คร ัง้ที ่5 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการเฉลมิพระเกยีรติ

 5 ธนัวามหาราชา ประจาํปี 2558

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัมหกรรมกฬีา

ไทคพัระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งกฬีา อบจ.คพั 

 ภาคใต ้คร ัง้ที ่16 ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาว่ายนํา้สวมิมิง่โอเพ่น  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีา อบจ.สุราษฎรธ์านีคพั เชื่อม

เชื่อมความสมัพนัธ ์คร ัง้ที ่3 ประจาํปี 2559

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

2,100,000        

700,000          

1,500,000        

870,000          

3,000,000        

500,000          

7,000,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 454
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการจดักจิกรรมเดนิ-วิง่ เพือ่สุขภาพ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาฟตุบอลเชี่ยวหลานคพั

คร ัง้ที ่5 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการเฉลมิพระเกยีรติ

 5 ธนัวามหาราชา ประจาํปี 2558

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งขนัมหกรรมกฬีา

ไทคพัระดบัจงัหวดั ระดบัเขต และระดบัประเทศ

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมการแข่งกฬีา อบจ.คพั 

 ภาคใต ้คร ัง้ที ่16 ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาว่ายนํา้สวมิมิง่โอเพ่น  

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีา อบจ.สุราษฎรธ์านีคพั เชื่อม

เชื่อมความสมัพนัธ ์คร ัง้ที ่3 ประจาํปี 2559

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

2,100,000                  

700,000                    

1,500,000                  

870,000                    

3,000,000                  

500,000                    

7,000,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 455
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการฝึกทกัษะการเลน่ฟตุบอลเพือ่เดก็และเยาวชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการแข่งขนัฟตุซอลเยาวชน ประชาชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักฬีา

 เยาวชนแห่งชาต ิคร ัง้ที ่32 คดัเลอืกภาค 4 ประจาํปี 2558

โครงการจดักจิกรรม สปัดาหก์ารท่องเทีย่วดว้ย 

รถจกัรยานยนตป์ระจาํปี 2558 สมยุไบคว์คี

โครงการปัน่ตามรอยประวตัศิาสตรเ์มอืงคนดี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วอาํเภอต่าง ๆ  

 ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลอาหาร ทะเลกนิหอยนางรม

และของด ีอาํเภอกาญจนดษิฐ ์ประจาํปี 2559



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 456
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกทกัษะการเลน่ฟตุบอลเพือ่เดก็และเยาวชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการแข่งขนัฟตุซอลเยาวชน ประชาชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักฬีา

 เยาวชนแห่งชาต ิคร ัง้ที ่32 คดัเลอืกภาค 4 ประจาํปี 2558

โครงการจดักจิกรรม สปัดาหก์ารท่องเทีย่วดว้ย 

รถจกัรยานยนตป์ระจาํปี 2558 สมยุไบคว์คี

โครงการปัน่ตามรอยประวตัศิาสตรเ์มอืงคนดี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วอาํเภอต่าง ๆ  

 ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลอาหาร ทะเลกนิหอยนางรม

และของด ีอาํเภอกาญจนดษิฐ ์ประจาํปี 2559

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

1,000,000        

400,000          

800,000          

1,500,000        

400,000          

200,000          

1,500,000        

300,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 457
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกทกัษะการเลน่ฟตุบอลเพือ่เดก็และเยาวชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการแข่งขนัฟตุซอลเยาวชน ประชาชน 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการจดัการแข่งขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ประจาํปี 2559

โครงการสนบัสนุนการเป็นเจา้ภาพการจดัการแข่งขนักฬีา

 เยาวชนแห่งชาต ิคร ัง้ที ่32 คดัเลอืกภาค 4 ประจาํปี 2558

โครงการจดักจิกรรม สปัดาหก์ารท่องเทีย่วดว้ย 

รถจกัรยานยนตป์ระจาํปี 2558 สมยุไบคว์คี

โครงการปัน่ตามรอยประวตัศิาสตรเ์มอืงคนดี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาการท่องเทีย่วอาํเภอต่าง ๆ  

 ในจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลอาหาร ทะเลกนิหอยนางรม

และของด ีอาํเภอกาญจนดษิฐ ์ประจาํปี 2559

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

1,000,000                  

400,000                    

800,000                    

1,500,000                  

400,000                    

200,000                    

1,500,000                  

300,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 458
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการจดังานเทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเลไทยเมอืงดอนสกั

โครงการจดังานฟู้ ดแฟรจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงกาผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเปิดฤดูกาลท่องเทีย่วพระจนัทรห์ลากสทีีพ่ะงนั

โครงการจดังานวนัไข่เค็มไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลจนัทนก์ะพอ้บาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชมดอกบวัผดุบาน 

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลเทีย่วเมอืงไทย

โครงการจดังานท่องเทีย่วเมอืงคนดสีู่วถิลีุม่นํา้ตาปี คร ัง้ที ่2



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 459
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการจดังานเทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเลไทยเมอืงดอนสกั

โครงการจดังานฟู้ ดแฟรจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงกาผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเปิดฤดูกาลท่องเทีย่วพระจนัทรห์ลากสทีีพ่ะงนั

โครงการจดังานวนัไข่เค็มไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลจนัทนก์ะพอ้บาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชมดอกบวัผดุบาน 

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลเทีย่วเมอืงไทย

โครงการจดังานท่องเทีย่วเมอืงคนดสีู่วถิลีุม่นํา้ตาปี คร ัง้ที ่2

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

600,000          

1,200,000        

300,000          

1,000,000        

500,000          

1,000,000        

200,000          

200,000          

400,000          

400,000          

700,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 460
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการจดังานเทศกาลเงาะโรงเรยีนนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลอาหารทะเลไทยเมอืงดอนสกั

โครงการจดังานฟู้ ดแฟรจ์งัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงกาผลติสือ่ประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเปิดฤดูกาลท่องเทีย่วพระจนัทรห์ลากสทีีพ่ะงนั

โครงการจดังานวนัไข่เค็มไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลจนัทนก์ะพอ้บาน จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิการท่องเทีย่วชมดอกบวัผดุบาน 

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลเทีย่วเมอืงไทย

โครงการจดังานท่องเทีย่วเมอืงคนดสีู่วถิลีุม่นํา้ตาปี คร ัง้ที ่2

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

600,000                    

1,200,000                  

300,000                    

1,000,000                  

500,000                    

1,000,000                  

200,000                    

200,000                    

400,000                    

400,000                    

700,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 461
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่วในการเขา้สู่

AEC จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศูนยเ์รยีนรูแ้ละท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์ค่าย 514

โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรนาํเทีย่ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลทานหอยขาว อาํเภอท่าชนะ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดักจิกรรม 101 ปี 100 ใจ 100 บาง@สุราษฎรธ์านี

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแข่งขนักฬีานกัเรยีนสงักดัองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทยระดบัภาค

และระดบัประเทศ

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาตจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการวาทศิลป์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ 
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่วในการเขา้สู่

AEC จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศูนยเ์รยีนรูแ้ละท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์ค่าย 514

โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรนาํเทีย่ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลทานหอยขาว อาํเภอท่าชนะ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดักจิกรรม 101 ปี 100 ใจ 100 บาง@สุราษฎรธ์านี

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแข่งขนักฬีานกัเรยีนสงักดัองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทยระดบัภาค

และระดบัประเทศ

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาตจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการวาทศิลป์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

1,200,000        

300,000          

600,000          

250,000          

1,000,000        

1,500,000        

1,200,000        

100,000          
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการพฒันาบคุลากรดา้นการท่องเทีย่วในการเขา้สู่

AEC จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิและพฒันาศูนยเ์รยีนรูแ้ละท่องเทีย่ว

เชงิอนุรกัษป์ระวตัศิาสตร ์ค่าย 514

โครงการฝึกอบรมสมัมนาพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรนาํเทีย่ว

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเทศกาลทานหอยขาว อาํเภอท่าชนะ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดักจิกรรม 101 ปี 100 ใจ 100 บาง@สุราษฎรธ์านี

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแข่งขนักฬีานกัเรยีนสงักดัองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิน่แห่งประเทศไทยระดบัภาค

และระดบัประเทศ

โครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาตจิงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการวาทศิลป์ เยาวชนคนรุ่นใหม่ 

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

1,200,000                  

300,000                    

600,000                    

250,000                    

1,000,000                  

1,500,000                  

1,200,000                  

100,000                    
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดังานแห่ผา้ห่มพระธาตศุรสีุราษฏร ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีลอยกระทงประจาํปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีชกัพระทอดผา้ป่า

และแข่งเรอืยาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีไทยทรงดาํประจาํปี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเมาลดิกลางจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาพทุธ "กจิกรรม

งานวนัลอ้อายุท่านพทุธทาสภกิข"ุ

โครงการแห่ผา้ขึ้นพระธาตเุจดยีอ์าํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการอบรมพธิกีรทางศาสนาในงานพธิกีาร 

โครงการจดังานลอยกระทงแข่งเรอืยาวและเทศกาลอาหารของดี

เมอืงดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 465
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดังานแห่ผา้ห่มพระธาตศุรสีุราษฏร ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีลอยกระทงประจาํปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีชกัพระทอดผา้ป่า

และแข่งเรอืยาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีไทยทรงดาํประจาํปี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเมาลดิกลางจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาพทุธ "กจิกรรม

งานวนัลอ้อายุท่านพทุธทาสภกิข"ุ

โครงการแห่ผา้ขึ้นพระธาตเุจดยีอ์าํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการอบรมพธิกีรทางศาสนาในงานพธิกีาร 

โครงการจดังานลอยกระทงแข่งเรอืยาวและเทศกาลอาหารของดี

เมอืงดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

1,200,000        

1,300,000        

1,850,000        

6,500,000        

100,000          

500,000          

200,000          

100,000          

100,000          

500,000          
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  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการจดังานแห่ผา้ห่มพระธาตศุรสีุราษฏร ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีลอยกระทงประจาํปี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีชกัพระทอดผา้ป่า

และแข่งเรอืยาวจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณีไทยทรงดาํประจาํปี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการจดังานเมาลดิกลางจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมทางศาสนาพทุธ "กจิกรรม

งานวนัลอ้อายุท่านพทุธทาสภกิข"ุ

โครงการแห่ผา้ขึ้นพระธาตเุจดยีอ์าํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

โครงการอบรมพธิกีรทางศาสนาในงานพธิกีาร 

โครงการจดังานลอยกระทงแข่งเรอืยาวและเทศกาลอาหารของดี

เมอืงดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

1,200,000                  

1,300,000                  

1,850,000                  

6,500,000                  

100,000                    

500,000                    

200,000                    

100,000                    

100,000                    

500,000                    
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม  

อสิลาม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการร่วมสบืสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ปกัษใ์ตบ้า้นเรา

โครงการสบืสานวฒันธรรมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เมอืงท่าทอง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิความสามารถของเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี            

"Suratthani Youngster Got Talent 2016"

โครงการจดัแสดงดนตรใีนสวน

โครงการจดังานสบืสานวฒันธรรม ประเพณีลุม่นํา้คลองแสง

 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีขึ้นถ ํา้ไหวพ้ระม่านผาหนิ

 ถิน่ชยธรรม อาํเภอท่าชนะ ประจาํปี 2559 

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรม ไทย - จนี 
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  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม  

อสิลาม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการร่วมสบืสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ปกัษใ์ตบ้า้นเรา

โครงการสบืสานวฒันธรรมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เมอืงท่าทอง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิความสามารถของเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี            

"Suratthani Youngster Got Talent 2016"

โครงการจดัแสดงดนตรใีนสวน

โครงการจดังานสบืสานวฒันธรรม ประเพณีลุม่นํา้คลองแสง

 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีขึ้นถ ํา้ไหวพ้ระม่านผาหนิ

 ถิน่ชยธรรม อาํเภอท่าชนะ ประจาํปี 2559 

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรม ไทย - จนี 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

400,000          

100,000          

300,000          

100,000          

500,000          

150,000          

200,000          

300,000          

500,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 469
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการวฒันธรรมไทยสายใยชมุชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โครงการส่งเสรมิกจิกรรมดา้นศาสนา ประเพณีวฒันธรรม  

อสิลาม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการร่วมสบืสานศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ปกัษใ์ตบ้า้นเรา

โครงการสบืสานวฒันธรรมภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เมอืงท่าทอง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิความสามารถของเยาวชนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี            

"Suratthani Youngster Got Talent 2016"

โครงการจดัแสดงดนตรใีนสวน

โครงการจดังานสบืสานวฒันธรรม ประเพณีลุม่นํา้คลองแสง

 อาํเภอบา้นตาขนุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิประเพณีขึ้นถ ํา้ไหวพ้ระม่านผาหนิ

 ถิน่ชยธรรม อาํเภอท่าชนะ ประจาํปี 2559 

โครงการส่งเสรมิวฒันธรรม ไทย - จนี 

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

400,000                    

100,000                    

300,000                    

100,000                    

500,000                    

150,000                    

200,000                    

300,000                    

500,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 470
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการฝึกอบรมและสมัมนา 200,000          

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร 300,000          

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 50,000           

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

ค่าใชจ้่ายในการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิ 12,000           

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพครู 200,000          

และบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและการแสดงผลงาน 500,000          

การจดัการศึกษาของโรงเรยีนสงักดั

โครงการประเมนิผลการจดัการศึกษาของกองการศึกษา 100,000          

ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศโดยครู 2,000,000        

เจา้ของภาษา (IEP) ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 471
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการฝึกอบรมและสมัมนา

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

ค่าใชจ้่ายในการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิ

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพครู

และบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและการแสดงผลงาน

การจดัการศึกษาของโรงเรยีนสงักดั

โครงการประเมนิผลการจดัการศึกษาของกองการศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศโดยครู

เจา้ของภาษา (IEP) ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการฝึกอบรมและสมัมนา

ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางไปราชการในอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

จดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น

ค่าใชจ้่ายในการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิ

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและพฒันาศกัยภาพครู

และบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในสงักดั

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและการแสดงผลงาน

การจดัการศึกษาของโรงเรยีนสงักดั

โครงการประเมนิผลการจดัการศึกษาของกองการศึกษา

ศาสนาและวฒันธรรม

โครงการจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศโดยครู

เจา้ของภาษา (IEP) ใหก้บันกัเรยีนโรงเรยีนสงักดั

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

200,000                    

300,000                    

50,000                     

12,000                     

200,000                    

500,000                    

100,000                    

2,000,000                  
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการจดัการเรยีนการสอนสองภาษาใหแ้ก่นกัเรยีน 4,970,000        

หอ้งเรยีนพเิศษ (English Program : EP) โรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

โครงการประกวดสือ่-นวตักรรมการจดัการเรยีนรูโ้รงเรยีน 100,000          

ในสงักดั

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 50,000           

โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลเดก็ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 500,000          

โครงการส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ 50,000           

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ 800,000          

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ "วชริวชิาการสุราษฎรธ์านี" 1,500,000        

ประจาํปี 2559

โครงการจงัหวดัปฏริูปการเรยีนรู ้ 2,000,000        

โครงการหลกัสูตรการปกครองทอ้งถิน่ไทย 7,000,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 474
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการจดัการเรยีนการสอนสองภาษาใหแ้ก่นกัเรยีน

หอ้งเรยีนพเิศษ (English Program : EP) โรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

โครงการประกวดสือ่-นวตักรรมการจดัการเรยีนรูโ้รงเรยีน

ในสงักดั

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลเดก็ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ "วชริวชิาการสุราษฎรธ์านี"

ประจาํปี 2559

โครงการจงัหวดัปฏริูปการเรยีนรู ้

โครงการหลกัสูตรการปกครองทอ้งถิน่ไทย

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการจดัการเรยีนการสอนสองภาษาใหแ้ก่นกัเรยีน

หอ้งเรยีนพเิศษ (English Program : EP) โรงเรยีนองคก์าร

บรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

โครงการประกวดสือ่-นวตักรรมการจดัการเรยีนรูโ้รงเรยีน

ในสงักดั

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

โครงการพฒันาศกัยภาพครูผูดู้แลเดก็ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ "วชริวชิาการสุราษฎรธ์านี"

ประจาํปี 2559

โครงการจงัหวดัปฏริูปการเรยีนรู ้

โครงการหลกัสูตรการปกครองทอ้งถิน่ไทย

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,970,000                  

100,000                    

50,000                     

500,000                    

50,000                     

800,000                    

1,500,000                  

2,000,000                  

7,000,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 476
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศึกษา 60,000           

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณ 600,000          

รอบอาคารโรงเรยีน

 ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั 300,000          

  - ค่ารบัรอง ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าของขวญั 40,000           

  - ค่าเลี้ยงรบัรอง เพือ่เป็นค่าอาหาร เครื่องดืม่ต่างๆ  เครื่องใชใ้น

รบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอือนุกรรมการ

 ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตร 20,000           

ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต 16,800           

ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันา 100,000          

หอ้งสมดุโรงเรยีน
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศึกษา

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณ

รอบอาคารโรงเรยีน

 ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

  - ค่ารบัรอง ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าของขวญั

  - ค่าเลี้ยงรบัรอง เพือ่เป็นค่าอาหาร เครื่องดืม่ต่างๆ  เครื่องใชใ้น

รบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอือนุกรรมการ

 ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตร

ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันา

หอ้งสมดุโรงเรยีน

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 478
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการบรหิารสถานศึกษา

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคารและบรเิวณ

รอบอาคารโรงเรยีน

 ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

  - ค่ารบัรอง ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดืม่ ค่าของขวญั

  - ค่าเลี้ยงรบัรอง เพือ่เป็นค่าอาหาร เครื่องดืม่ต่างๆ  เครื่องใชใ้น

รบัรองในการประชมุคณะกรรมการหรอือนุกรรมการ

 ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตร

ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าบรหิารสถานศึกษา สาํหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในการพฒันา

หอ้งสมดุโรงเรยีน

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

60,000                     

600,000                    

300,000                    

40,000                     

20,000                     

16,800                     

100,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 479
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน 50,000           

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู 183,000          

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีน 1,000,000        

เป็นฐาน ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 50,000           

ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา 115,000          

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน         50,000           

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน 45,000           

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) 4,129,300        

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร 1,333,200        

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน 461,200          

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 561,200          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 480
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐาน ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน         

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั)

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 481
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐาน ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ของโรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน         

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั)

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

50,000                     

183,000                    

1,000,000                  

50,000                     

115,000                    

50,000                     

45,000                     

4,129,300                  

1,333,200                  

461,200                    

561,200                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 482
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 960,300          

โครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและชมุชน 50,000           

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ 50,000           

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 100,000          

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้นดนตรแีละนาฎศิลป์ไทย 100,000          

ค่าใชจ้่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรยีน 100,000          

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบคุลากร 300,000          

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน 150,000          

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

โครงการประชมุผูป้กครอง   
30,000           

โครงการกจิกรรม 5 ส. สู่ช ัน้เรยีน 30,000           

โครงการอบรมคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นกัเรยีนและชมุชน 30,000           

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้นกฬีา 250,000          

 สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 995,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 483
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

โครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและชมุชน

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้นดนตรแีละนาฎศิลป์ไทย

ค่าใชจ้่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรยีน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบคุลากร

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

โครงการประชมุผูป้กครอง   

โครงการกจิกรรม 5 ส. สู่ช ัน้เรยีน

โครงการอบรมคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นกัเรยีนและชมุชน

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้นกฬีา

 สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 484
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

โครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและชมุชน

โครงการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้นดนตรแีละนาฎศิลป์ไทย

ค่าใชจ้่ายตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรยีน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบคุลากร

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษา

โครงการประชมุผูป้กครอง   

โครงการกจิกรรม 5 ส. สู่ช ัน้เรยีน

โครงการอบรมคอมพวิเตอรใ์หแ้ก่นกัเรยีนและชมุชน

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิทางดา้นกฬีา

 สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

960,300                    

50,000                     

50,000                     

100,000                    

100,000                    

100,000                    

300,000                    

150,000                    

30,000                     

30,000                     

30,000                     

250,000                    

995,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 485
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน เพือ่ใชใ้นราชการ         100,000          

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่ 144,000          

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร 10,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น 15,000           

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด 50,000           

ค่ากระแสไฟฟ้า 500,000          

ค่านํา้ประปา 300,000          

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต 200,000          

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิ 3,000            

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน 50,000           

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร 400,000          

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั 300,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 486
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน เพือ่ใชใ้นราชการ         

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น 

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด 

ค่ากระแสไฟฟ้า

ค่านํา้ประปา 

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 487
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน เพือ่ใชใ้นราชการ         

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ ทีจ่าํเป็น 

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑท์ีช่าํรุด 

ค่ากระแสไฟฟ้า

ค่านํา้ประปา 

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

100,000                    

50,000                     

144,000                    

10,000                     

15,000                     

50,000                     

500,000                    

300,000                    

200,000                    

3,000                       

50,000                     

400,000                    

300,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 488
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

 - ค่ารบัรอง,  - ค่าเลี้ยงรบัรอง 20,000           

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน 1,908,000        

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 20,000           

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต 16,800           

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน 100,000          

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ 50,000           

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู 60,000           

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 1,000,000        

ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัทาํ 50,000           

แผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา 115,000          

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน 50,000           

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน 87,000           
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

 - ค่ารบัรอง,  - ค่าเลี้ยงรบัรอง

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน

ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัทาํ

แผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

 - ค่ารบัรอง,  - ค่าเลี้ยงรบัรอง

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน

ในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีจ่ดัทาํ

แผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

20,000                     

1,908,000                  

20,000                     

16,800                     

100,000                    

50,000                     

60,000                     

1,000,000                  

50,000                     

115,000                    

50,000                     

87,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 491
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) 1,381,200        

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร 356,300          

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน 216,000          

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 227,200          

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 348,500          

ค่าใชจ้่ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 80,000           

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและชมุชน 20,000           

ค่าใชจ้่ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาว 20,000           

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 50,000           

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนุรกัษส์่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 50,000           

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 40,000           

ค่าใชจ้่ายตามโครงการแข่งขนักฬีา 100,000          

โครงการส่งเสรมิความสามารถตามศกัยภาพผูเ้รยีน 100,000          
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั)

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและชมุชน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาว

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนุรกัษส์่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ค่าใชจ้่ายตามโครงการแข่งขนักฬีา

โครงการส่งเสรมิความสามารถตามศกัยภาพผูเ้รยีน

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั)

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอ่านสรา้งสุขในโรงเรยีนและชมุชน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาว

ค่าใชจ้่ายตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน

อนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

ค่าใชจ้่ายตามโครงการอนุรกัษส์่งเสรมิภูมปิญัญาทอ้งถิน่

โครงการส่งเสรมิอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ค่าใชจ้่ายตามโครงการแข่งขนักฬีา

โครงการส่งเสรมิความสามารถตามศกัยภาพผูเ้รยีน

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

1,381,200                  

356,300                    

216,000                    

227,200                    

348,500                    

80,000                     

20,000                     

20,000                     

50,000                     

50,000                     

40,000                     

100,000                    

100,000                    
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบคุลากร 250,000          

ทางการศึกษา

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ 150,000          

สถานศึกษา

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่ นกัเรยีน 200,000          

หอ้งเรยีนพเิศษ (English Program)

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัปฐมวยั 50,000           

สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีนตามโครงการ 498,500          

สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน 40,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่ 150,000          

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร 50,000           
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบคุลากร

ทางการศึกษา

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่ นกัเรยีน

หอ้งเรยีนพเิศษ (English Program)

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัปฐมวยั

สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีนตามโครงการ

สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและบคุลากร

ทางการศึกษา

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่ นกัเรยีน

หอ้งเรยีนพเิศษ (English Program)

ค่าจดัซื้อวสัดุ/สือ่การเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัเรยีนระดบัปฐมวยั

สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีนตามโครงการ

สนบัสนุนค่าใชจ้่ายในการจดัการศึกษาต ัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

250,000                    

150,000                    

200,000                    

50,000                     

498,500                    

40,000                     

20,000                     

150,000                    

50,000                     
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั 50,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ 20,000           

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 50,000           

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์ 250,000          

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง 200,000          

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ ดวงตรา 3,000            

ไปรษณียภณัฑต์่างๆ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน 48,000           

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร 200,000          

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั 300,000          

 - ค่ารบัรอง,  - ค่าเลี้ยงรบัรอง 20,000           

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน 2,952,000        

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 20,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 498
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ ดวงตรา

ไปรษณียภณัฑต์่างๆ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

 - ค่ารบัรอง,  - ค่าเลี้ยงรบัรอง

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 499
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ ดวงตรา

ไปรษณียภณัฑต์่างๆ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

ค่าเช่าครุภณัฑส์าํนกังาน

ค่าจา้งเหมาทาํความสะอาดอาคาร

ค่าจา้งเหมายามรกัษาความปลอดภยั

 - ค่ารบัรอง,  - ค่าเลี้ยงรบัรอง

ค่าอาหารกลางวนัใหก้บันกัเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

50,000                     

20,000                     

50,000                     

250,000                    

200,000                    

3,000                       

48,000                     

200,000                    

300,000                    

20,000                     

2,952,000                  

20,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 500
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต 16,800           

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน 100,000          

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้ 50,000           

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู 63,000           

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีน 1,000,000        

เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 50,000           

ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา 115,000          

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน 50,000           

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน 16,000           

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) 1,661,800        

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ส่วนเพิม่ Top Up 78,000           

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร 504,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 501
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั)

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ส่วนเพิม่ Top Up

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 502
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าใชจ้่ายอนิเตอรเ์น็ต

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีน

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาขา้ราชการครู

ค่าใชจ้่ายในการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีน

เป็นฐานในการพฒันาทอ้งถิน่ (SBMLD)

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ทีจ่ดัทาํแผนพฒันาการศึกษาดเีด่น ระดบัสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการรณรงคป์้องกนัยาเสพตดิในสถานศึกษา

ค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิกจิกรรมรกัการอ่าน

ค่าปจัจยัพื้นฐานสาํหรบันกัเรยีนยากจน

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั)

ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ส่วนเพิม่ Top Up

ค่าหนงัสอืเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

16,800                     

100,000                    

50,000                     

63,000                     

1,000,000                  

50,000                     

115,000                    

50,000                     

16,000                     

1,661,800                  

78,000                     

504,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 503
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน 307,900          

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 296,800          

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 419,600          

ค่าใชจ้่ายตามโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 40,000           

โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษา 50,000           

ค่าใชจ้่ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาว 18,000           

ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่ายวทิยาศาสตร์ 150,000          

โครงการค่ายภาษาองักฤษ 150,000          

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ 150,000          

โครงการวนัวชิาการ 100,000          

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและ 200,000          

บคุลากรทางการศึกษา

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานของ 150,000          

คณะกรรมการสถานศึกษา



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 504
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง

โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาว

ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่ายวทิยาศาสตร์

โครงการค่ายภาษาองักฤษ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

โครงการวนัวชิาการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 505
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าเครื่องอปุกรณก์ารเรยีน

ค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่ากจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

ค่าใชจ้่ายตามโครงการจดังานประเพณีลอยกระทง

โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษา

ค่าใชจ้่ายตามโครงการโรงเรยีนสขีาว

ค่าใชจ้่ายตามโครงการค่ายวทิยาศาสตร์

โครงการค่ายภาษาองักฤษ

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

โครงการวนัวชิาการ

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของครูและ

บคุลากรทางการศึกษา

โครงการฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

307,900                    

296,800                    

419,600                    

40,000                     

50,000                     

18,000                     

150,000                    

150,000                    

150,000                    

100,000                    

200,000                    

150,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 506
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ (มโนราห)์ 50,000           

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ 50,000           

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน 100,000          

โครงการแข่งขนักฬีาภายในกฬีาระดบัอาํเภอ และกฬีา 100,000          

ระดบัจงัหวดั

โครงการตามแนวพระราชดาํรฯิ         20,000           

โครงการเขา้ค่ายพทุธบตุร 40,000           

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นนาฏศิลป์ 50,000           

โครงการนกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วม 20,000           

สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน 642,400          

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน 50,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่ 60,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร 20,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 507
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ (มโนราห)์

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

โครงการแข่งขนักฬีาภายในกฬีาระดบัอาํเภอ และกฬีา

ระดบัจงัหวดั

โครงการตามแนวพระราชดาํรฯิ         

โครงการเขา้ค่ายพทุธบตุร

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นนาฏศิลป์

โครงการนกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วม

สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 508
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการอนุรกัษภ์ูมปิญัญาทอ้งถิน่ (มโนราห)์

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ

โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน

โครงการแข่งขนักฬีาภายในกฬีาระดบัอาํเภอ และกฬีา

ระดบัจงัหวดั

โครงการตามแนวพระราชดาํรฯิ         

โครงการเขา้ค่ายพทุธบตุร

โครงการส่งเสรมิความเป็นเลศิดา้นนาฏศิลป์

โครงการนกัเรยีนพเิศษเรยีนร่วม

สาํหรบัจ่ายเป็นเงนิสมทบค่าเครื่องแบบนกัเรยีน

ค่าจดัซื้อวสัดุสาํนกังาน

ค่าจดัซื้อวสัดุคอมพวิเตอร์

ค่าจดัซื้อวสัดุนํา้มนัเชื้อเพลงิและนํา้มนัหลอ่ลืน่

ค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

50,000                     

50,000                     

100,000                    

100,000                    

20,000                     

40,000                     

50,000                     

20,000                     

642,400                    

50,000                     

30,000                     

60,000                     

20,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 509
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั 50,000           

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ 20,000           

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 50,000           

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์ 300,000          

ค่านํา้ประปา/ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์        80,000           

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง 150,000          

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ ดวงตรา 3,000            

ไปรษณียภณัฑต์่างๆ

คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม 1,540,000        200,000          1,000,000        

บาํรุงรกัษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

คา่วสัดุ วสัดุสาํนกังาน 1,330,000        200,000          

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 100,000          

วสัดุงานบา้นงานครวั 175,000          5,000            100,000          

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 2,335,900        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 510
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่านํา้ประปา/ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์        

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ ดวงตรา

ไปรษณียภณัฑต์่างๆ

คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม

บาํรุงรกัษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

คา่วสัดุ วสัดุสาํนกังาน

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าอาหารเสรมิ (นม)

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

8,500,000        400,000          70,000           

150,000          100,000          100,000          

200,000          100,000          

100,000          50,000           10,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 511
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อวสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าจดัซื้อวสัดุอืน่ๆ

ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์

ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร์

ค่านํา้ประปา/ค่าธรรมเนียมรกัษามเิตอร ์        

ค่าโทรศพัท/์ค่าเช่าเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต ค่าธรรมเนียมรกัษาเครื่อง

ค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าซื้อ ดวงตรา

ไปรษณียภณัฑต์่างๆ

คา่บาํรุงรกัษาและซ่อมแซมทรพัยส์นิ (รายจา่ยเพื่อซ่อมแซม

บาํรุงรกัษาเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต)ิ

คา่วสัดุ วสัดุสาํนกังาน

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

วสัดุงานบา้นงานครวั

ค่าอาหารเสรมิ (นม)

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

50,000                     

20,000                     

50,000                     

300,000                    

80,000                     

150,000                    

3,000                       

11,710,000                

1,880,000                  

400,000                    

440,000                    

2,335,900                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 512
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

วสัดุก่อสรา้ง

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 1,160,000        100,000          

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,120,000        100,000          150,000          

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

วสัดุการเกษตร

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 45,000           10,000           

วสัดุเครื่องแต่งกาย

วสัดุกฬีา

วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,170,000        200,000          

วสัดุการศึกษา

วสัดุเครื่องดบัเพลงิ

วสัดุสนาม

วสัดุสาํรวจ

วสัดุดนตรี

วสัดุอืน่ๆ

ค่าไฟฟ้า 1,600,000        130,000          1,500,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 513
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

วสัดุก่อสรา้ง

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

วสัดุการเกษตร

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุเครื่องแต่งกาย

วสัดุกฬีา

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุการศึกษา

วสัดุเครื่องดบัเพลงิ

วสัดุสนาม

วสัดุสาํรวจ

วสัดุดนตรี

วสัดุอืน่ๆ

ค่าไฟฟ้า

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

17,200,000      100,000          

100,000          50,000           3,000,000        

200,000          100,000          20,000,000      

300,000          150,000          

50,000           5,000            

100,000          100,000          100,000          

1,200,000        500,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 514
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

วสัดุก่อสรา้ง

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง

วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

วสัดุการเกษตร

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่

วสัดุเครื่องแต่งกาย

วสัดุกฬีา

วสัดุคอมพวิเตอร์

วสัดุการศึกษา

วสัดุเครื่องดบัเพลงิ

วสัดุสนาม

วสัดุสาํรวจ

วสัดุดนตรี

วสัดุอืน่ๆ

ค่าไฟฟ้า

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

600,000               17,900,000                

4,410,000                  

22,670,000                

450,000                    

110,000                    

1,670,000                  

4,930,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 515
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล 52,000           150,000          

คา่สาธารณูปโภค ค่าบรกิารโทรศพัท์ 405,000          50,000           50,000           

ค่าบรกิารไปรษณีย์ 500,000          

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 280,000          18,000           100,000          

งบลงทนุ คา่ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 3 เครื่อง 85,000           

ค่าจดัซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอรเ์จต็ จาํนวน 1 เครื่อง  18,000           

ค่าจดัซื้อบอรด์นิทรรศการ จาํนวน 3 ชดุ 75,000           

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุอเนกประสงค ์พรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 1 ชดุ        28,600           

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ  หอ้งประธานสภาฯ  231,260          

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ  หอ้งประธานสภาฯ 16,900           

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 516
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล

คา่สาธารณูปโภค ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าบรกิารไปรษณีย์

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

งบลงทนุ คา่ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 3 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอรเ์จต็ จาํนวน 1 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อบอรด์นิทรรศการ จาํนวน 3 ชดุ

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุอเนกประสงค ์พรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 1 ชดุ        

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ  หอ้งประธานสภาฯ  

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ  หอ้งประธานสภาฯ 

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

300,000          

50,000           30,000           40,000           

20,000           12,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 517
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่านํา้ประปา ค่านํา้บาดาล

คา่สาธารณูปโภค ค่าบรกิารโทรศพัท์

ค่าบรกิารไปรษณีย์

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม

งบลงทนุ คา่ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ จาํนวน 3 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อเครื่องโทรสาร ระบบเลเซอรเ์จต็ จาํนวน 1 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อบอรด์นิทรรศการ จาํนวน 3 ชดุ

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุอเนกประสงค ์พรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 1 ชดุ        

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ  หอ้งประธานสภาฯ  

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ  หอ้งประธานสภาฯ 

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

502,000                    

625,000                    

500,000                    

430,000                    

85,000                     

18,000                     

75,000                     

28,600                     

231,260                    

16,900                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 518
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั 

(มรีะบบฟอกอากาศ) จาํนวน 1 เครื่อง

กองการเจา้หนา้ที่

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั 71,500           

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั   48,950           

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ประตูบานเลือ่น ขนาดไม่นอ้ยกว่า  16,500           

115 x 40 x 85 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ขนาดไม่นอ้ยกว่า  16,500           

45 x 60 x 130 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

กองคลงั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 5 ตวั 22,500           

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

ค่าจดัซื้อช ัน้เก็บแฟ้มเอกสารมลีอ้เลือ่น จาํนวน 3 ตวั 18,000           

กองช่าง



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 519
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั 

(มรีะบบฟอกอากาศ) จาํนวน 1 เครื่อง

กองการเจา้หนา้ที่

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั   

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ประตูบานเลือ่น ขนาดไม่นอ้ยกว่า  

115 x 40 x 85 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ขนาดไม่นอ้ยกว่า  

45 x 60 x 130 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

กองคลงั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 5 ตวั

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

ค่าจดัซื้อช ัน้เก็บแฟ้มเอกสารมลีอ้เลือ่น จาํนวน 3 ตวั 

กองช่าง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 520
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตดิผนงั 

(มรีะบบฟอกอากาศ) จาํนวน 1 เครื่อง

กองการเจา้หนา้ที่

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 11 ตวั   

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ประตูบานเลือ่น ขนาดไม่นอ้ยกว่า  

115 x 40 x 85 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

ค่าจดัซื้อตูเ้หลก็ 4 ลิ้นชกั ขนาดไม่นอ้ยกว่า  

45 x 60 x 130 เซนตเิมตร จาํนวน 3  ตวั

กองคลงั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 5 ตวั

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

ค่าจดัซื้อช ัน้เก็บแฟ้มเอกสารมลีอ้เลือ่น จาํนวน 3 ตวั 

กองช่าง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

71,500                     

48,950                     

16,500                     

16,500                     

22,500                     

18,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 521
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าจดัซื้อเกา้อี้บนุวมชนิดมลีอ้เลือ่น 5 ลอ้ จาํนวน 40 ตวั 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุ  จาํนวน 14 ตวั      

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 150x80x75 เซนตเิมตร

พรอ้มตูล้ิ้นชกัสาํหรบัใส่เอกสาร จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 60x70x115 เซนตเิมตร 

มลีอ้เลือ่น มพีนกัพงิสูง และมทีีว่างแขน ขาอลูมเินียม 

หรอืไม ้  จาํนวน 1 ตวั

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก 4 ฟตุ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

115x35x85 ซม. จาํนวน 4 หลงั   

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 x 2 ฟตุ 



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 522
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าจดัซื้อเกา้อี้บนุวมชนิดมลีอ้เลือ่น 5 ลอ้ จาํนวน 40 ตวั 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุ  จาํนวน 14 ตวั      

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 150x80x75 เซนตเิมตร

พรอ้มตูล้ิ้นชกัสาํหรบัใส่เอกสาร จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 60x70x115 เซนตเิมตร 

มลีอ้เลือ่น มพีนกัพงิสูง และมทีีว่างแขน ขาอลูมเินียม 

หรอืไม ้  จาํนวน 1 ตวั

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก 4 ฟตุ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

115x35x85 ซม. จาํนวน 4 หลงั   

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 x 2 ฟตุ 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

18,000           

8,000            

16,000           

24,000           
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                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าจดัซื้อเกา้อี้บนุวมชนิดมลีอ้เลือ่น 5 ลอ้ จาํนวน 40 ตวั 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ประชมุ  จาํนวน 14 ตวั      

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 150x80x75 เซนตเิมตร

พรอ้มตูล้ิ้นชกัสาํหรบัใส่เอกสาร จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 60x70x115 เซนตเิมตร 

มลีอ้เลือ่น มพีนกัพงิสูง และมทีีว่างแขน ขาอลูมเินียม 

หรอืไม ้  จาํนวน 1 ตวั

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อตูบ้านเลือ่นกระจก 4 ฟตุ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

115x35x85 ซม. จาํนวน 4 หลงั   

ค่าจดัซื้อโตะ๊เหลก็ทาํงาน ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 x 2 ฟตุ 

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

72,000                 72,000                     

38,000                 38,000                     

18,000                     

8,000                       

16,000                     

24,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 524
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

จาํนวน 4 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 4 ตวั

ค่าจดัซื้อตูล้ ิ้นชกัเก็บเอกสารแบบ 3 ช ัน้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

 455x395x680 เซนตเิมตร จาํนวน 1 ตู ้

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศชนิดต ัง้พื้นหรอืชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียีู 

จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อโตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1 ชดุ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 18 ตวั 21,600           

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานทบึ จาํนวน 1 ตวั 16,000           

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้สาํหรบัผูบ้รหิาร 25,000           

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 10 ชดุ 65,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 525
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

จาํนวน 4 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 4 ตวั

ค่าจดัซื้อตูล้ ิ้นชกัเก็บเอกสารแบบ 3 ช ัน้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

 455x395x680 เซนตเิมตร จาํนวน 1 ตู ้

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศชนิดต ัง้พื้นหรอืชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียีู 

จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อโตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1 ชดุ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 18 ตวั

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานทบึ จาํนวน 1 ตวั

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้สาํหรบัผูบ้รหิาร

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 10 ชดุ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

12,000           

4,800            

28,000           

9,900            



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 526
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

จาํนวน 4 ตวั

ค่าจดัซื้อเกา้อี้ทาํงาน จาํนวน 4 ตวั

ค่าจดัซื้อตูล้ ิ้นชกัเก็บเอกสารแบบ 3 ช ัน้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า

 455x395x680 เซนตเิมตร จาํนวน 1 ตู ้

ค่าจดัซื้อเครื่องปรบัอากาศชนิดต ัง้พื้นหรอืชนิดแขวน 

(มรีะบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18,000 บทียีู 

จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อโตะ๊หมู่บูชา จาํนวน 1 ชดุ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 18 ตวั

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานทบึ จาํนวน 1 ตวั

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง) 

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้สาํหรบัผูบ้รหิาร

ค่าจดัซื้อโตะ๊ทาํงานพรอ้มเกา้อี้ จาํนวน 10 ชดุ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

12,000                     

4,800                       

28,000                     

9,900                       

21,600                     

16,000                     

-                         

25,000                     

65,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 527
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ครุภณัฑก์ารศึกษา

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าขางานยานยนต ์ จาํนวน 15 รายการ 356,400          

ค่าจดัซื้อครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ จาํนวน 4 รายการ 780,000          

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งสมดุ จาํนวน 3 รายการ 100,000          

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ จาํนวน 7 รายการ 366,000          

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒(บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีน จาํนวน 30 ชดุ การจดัการเรยีน 90,000           

การสอนใหแ้ก่นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ (English Program)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาจาํนวน 80 ชดุ 80,000           

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 50 ชดุ 75,000           

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งคอมพวิเตอร์ 640,800          

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 150 ชดุ 150,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 528
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ครุภณัฑก์ารศึกษา

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าขางานยานยนต ์ จาํนวน 15 รายการ 

ค่าจดัซื้อครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ จาํนวน 4 รายการ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งสมดุ จาํนวน 3 รายการ 

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ จาํนวน 7 รายการ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒(บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีน จาํนวน 30 ชดุ การจดัการเรยีน

การสอนใหแ้ก่นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ (English Program)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาจาํนวน 80 ชดุ

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 50 ชดุ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งคอมพวิเตอร์

โรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 150 ชดุ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 529
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ครุภณัฑก์ารศึกษา

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าขางานยานยนต ์ จาํนวน 15 รายการ 

ค่าจดัซื้อครุภณัฑพ์ฒันาหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ จาํนวน 4 รายการ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งสมดุ จาํนวน 3 รายการ 

ค่าจดัซื้อครุภณัฑส์าขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ จาํนวน 7 รายการ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒(บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีน จาํนวน 30 ชดุ การจดัการเรยีน

การสอนใหแ้ก่นกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ (English Program)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษาจาํนวน 80 ชดุ

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 50 ชดุ

ค่าจดัซื้อครุภณัฑห์อ้งคอมพวิเตอร์

โรงเรียนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี 3 (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษา จาํนวน 150 ชดุ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

356,400                    

780,000                    

100,000                    

366,000                    

90,000                     

80,000                     

75,000                     

640,800                    

150,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 530
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 100 ชดุ 150,000          

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 8 รายการ 300,000          

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 12 รายการ 270,000          

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อเครือ่งดนตรไีทย จาํนวน 5 รายการ 100,000          

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อรถยนตน์ ัง่ ประเภทบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 1 ตนั 980,000          

 ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซีี

จาํนวน 1 คนั

กองช่าง



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 531
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 100 ชดุ

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 8 รายการ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 12 รายการ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อเครือ่งดนตรไีทย จาํนวน 5 รายการ

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อรถยนตน์ ัง่ ประเภทบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 1 ตนั

 ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซีี

จาํนวน 1 คนั

กองช่าง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 532
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 100 ชดุ

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 8 รายการ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อเครื่องดนตรไีทย จาํนวน 12 รายการ

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อเครือ่งดนตรไีทย จาํนวน 5 รายการ

ครุภณัฑย์านพาหนะและขนสง่

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อรถยนตน์ ัง่ ประเภทบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด 1 ตนั

 ขบัเคลือ่น 2 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ตํา่กว่า 2,400 ซซีี

จาํนวน 1 คนั

กองช่าง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

150,000                    

300,000                    

270,000                    

100,000                    

980,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 533
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อรถกระเชา้ไฟฟ้า จาํนวน 1 คนั 

ครุภณัฑก์ารเกษตร

กองช่าง

ค่าจดัซื้อเครื่องย่อยกิ่งไมใ้บไม ้ในสวนสาธารณะ 

เกาะลาํพู  จาํนวน 2 เครื่อง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น 

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าจดัซื้อเครื่อง ตดัแต่งพุ่มไมแ้บบใชเ้ครื่องยนต ์จาํนวน 1 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อ สายนํา้ผา้ใบ ขนาด 2.50 X 20 เมตร

ขอ้ต่อสวมเร็วทองเหลอืง จาํนวน 10 เสน้ พรอ้มหวัฉีด

ปรบัฝอยทองเหลอืง  ขนาด 2.5X15 นิ้ว จาํนวน 5 อนั

ครุภณัฑก์อ่สรา้ง

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 534
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อรถกระเชา้ไฟฟ้า จาํนวน 1 คนั 

ครุภณัฑก์ารเกษตร

กองช่าง

ค่าจดัซื้อเครื่องย่อยกิ่งไมใ้บไม ้ในสวนสาธารณะ 

เกาะลาํพู  จาํนวน 2 เครื่อง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น 

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าจดัซื้อเครื่อง ตดัแต่งพุ่มไมแ้บบใชเ้ครื่องยนต ์จาํนวน 1 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อ สายนํา้ผา้ใบ ขนาด 2.50 X 20 เมตร

ขอ้ต่อสวมเร็วทองเหลอืง จาํนวน 10 เสน้ พรอ้มหวัฉีด

ปรบัฝอยทองเหลอืง  ขนาด 2.5X15 นิ้ว จาํนวน 5 อนั

ครุภณัฑก์อ่สรา้ง

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

2,700,000        

250,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 535
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อรถกระเชา้ไฟฟ้า จาํนวน 1 คนั 

ครุภณัฑก์ารเกษตร

กองช่าง

ค่าจดัซื้อเครื่องย่อยกิ่งไมใ้บไม ้ในสวนสาธารณะ 

เกาะลาํพู  จาํนวน 2 เครื่อง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น 

อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าจดัซื้อเครื่อง ตดัแต่งพุ่มไมแ้บบใชเ้ครื่องยนต ์จาํนวน 1 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อ สายนํา้ผา้ใบ ขนาด 2.50 X 20 เมตร

ขอ้ต่อสวมเร็วทองเหลอืง จาํนวน 10 เสน้ พรอ้มหวัฉีด

ปรบัฝอยทองเหลอืง  ขนาด 2.5X15 นิ้ว จาํนวน 5 อนั

ครุภณัฑก์อ่สรา้ง

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

2,700,000                  

250,000                    

14,000                 14,000                     

64,500                 64,500                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 536
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล จาํนวน 1 เครื่อง  6,000            

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ 18,000           

 หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อไมโครโฟนแบบไรส้าย จาํนวน 2 ชดุ 

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล จาํนวน 1  เครื่อง 6,000            

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อเครื่องรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จาํนวน 5 เครื่อง ประกอบดว้ย : ตวัเครื่อง แท่นชารท์ 

แบตเตอรี่ 1 กอ้น เสายาง เหลก็พบั

กองช่าง

โครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุเพือ่ใชใ้นราชการ

กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 537
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล จาํนวน 1 เครื่อง  

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ 

 หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อไมโครโฟนแบบไรส้าย จาํนวน 2 ชดุ 

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล จาํนวน 1  เครื่อง 

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อเครื่องรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จาํนวน 5 เครื่อง ประกอบดว้ย : ตวัเครื่อง แท่นชารท์ 

แบตเตอรี่ 1 กอ้น เสายาง เหลก็พบั

กองช่าง

โครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุเพือ่ใชใ้นราชการ

กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

60,000           

1,000,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 538
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล จาํนวน 1 เครื่อง  

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ 

 หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3 องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อไมโครโฟนแบบไรส้าย จาํนวน 2 ชดุ 

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อเครื่องบนัทกึเสยีงดจิติอล จาํนวน 1  เครื่อง 

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อเครื่องรบัส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมอืถอื 5 วตัต ์

จาํนวน 5 เครื่อง ประกอบดว้ย : ตวัเครื่อง แท่นชารท์ 

แบตเตอรี่ 1 กอ้น เสายาง เหลก็พบั

กองช่าง

โครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุเพือ่ใชใ้นราชการ

กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

6,000                       

18,000                     

6,000                       

60,000                     

1,000,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 539
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 5 เครื่อง

โครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุเพือ่ใชใ้นราชการ

กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (บรเิวณโรงเก็บ

เครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี)

 สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 5 เครื่อง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องถ่ายภาพมมุสูงดว้ยวทิยุบงัคบั จาํนวน  1 เครื่อง 65,000 

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพเลือ่นไหว (กลอ้ง VDO)  จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั  

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพงอเนกประสงค ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 15 นิ้ว 

 แบบเคลือ่นทีพ่รอ้มไมลล์อย จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อ CCTV  ตดิต ัง้ในพื้นทีจ่งัหวดัุสราษฎรธ์านี

 จาํนวน 4 จดุ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 540
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 5 เครื่อง

โครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุเพือ่ใชใ้นราชการ

กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (บรเิวณโรงเก็บ

เครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี)

 สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 5 เครื่อง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องถ่ายภาพมมุสูงดว้ยวทิยุบงัคบั จาํนวน  1 เครื่อง 

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพเลือ่นไหว (กลอ้ง VDO)  จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั  

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพงอเนกประสงค ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 15 นิ้ว 

 แบบเคลือ่นทีพ่รอ้มไมลล์อย จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อ CCTV  ตดิต ัง้ในพื้นทีจ่งัหวดัุสราษฎรธ์านี

 จาํนวน 4 จดุ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

1,000,000        

70,000           

65,000           

15,000           

10,588,000      



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 541
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 5 เครื่อง

โครงการจดัซื้อครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุเพือ่ใชใ้นราชการ

กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี (บรเิวณโรงเก็บ

เครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี)

 สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อกลอ้งวงจรปิด จาํนวน 5 เครื่อง

ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องถ่ายภาพมมุสูงดว้ยวทิยุบงัคบั จาํนวน  1 เครื่อง 

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพเลือ่นไหว (กลอ้ง VDO)  จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั  

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพงอเนกประสงค ์ขนาดไม่นอ้ยกว่า 15 นิ้ว 

 แบบเคลือ่นทีพ่รอ้มไมลล์อย จาํนวน 1 ตวั

ค่าจดัซื้อ CCTV  ตดิต ัง้ในพื้นทีจ่งัหวดัุสราษฎรธ์านี

 จาํนวน 4 จดุ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

1,000,000                  

65,000                     

70,000                     

65,000                     

15,000                     

10,588,000                



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 542
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ 225,000 

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  ตดิต ัง้ในหอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ช ัน้ 3)

1. เครื่องฉายมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั WXGA

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3000Ansi Lumens พรอ้มตดิต ัง้

 จาํนวน 3 ชดุ

2. จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 นิ้ว

   พรอ้มรโีมทไรส้าย  พรอ้มตดิต ัง้จาํนวน 3 จอ

3. เครื่องเลอืกสญัญาณ Input จาํนวน 1 ชดุ

 4. เครื่องแปลงสญัญาณ  จาํนวน 1 ชดุ

5. เครื่องรบัสญัญาณสาํหรบัโปรเจคเตอรแ์บบ

    wirless จาํนวน 1 ชดุ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 543
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ 

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  ตดิต ัง้ในหอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ช ัน้ 3)

1. เครื่องฉายมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั WXGA

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3000Ansi Lumens พรอ้มตดิต ัง้

 จาํนวน 3 ชดุ

2. จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 นิ้ว

   พรอ้มรโีมทไรส้าย  พรอ้มตดิต ัง้จาํนวน 3 จอ

3. เครื่องเลอืกสญัญาณ Input จาํนวน 1 ชดุ

 4. เครื่องแปลงสญัญาณ  จาํนวน 1 ชดุ

5. เครื่องรบัสญัญาณสาํหรบัโปรเจคเตอรแ์บบ

    wirless จาํนวน 1 ชดุ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 544
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ 

หอ้งรองประธานสภา ฯ ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  ตดิต ัง้ในหอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดั (ช ัน้ 3)

1. เครื่องฉายมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร ์ระดบั WXGA

ขนาดไม่นอ้ยกว่า 3000Ansi Lumens พรอ้มตดิต ัง้

 จาํนวน 3 ชดุ

2. จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 100 นิ้ว

   พรอ้มรโีมทไรส้าย  พรอ้มตดิต ัง้จาํนวน 3 จอ

3. เครื่องเลอืกสญัญาณ Input จาํนวน 1 ชดุ

 4. เครื่องแปลงสญัญาณ  จาํนวน 1 ชดุ

5. เครื่องรบัสญัญาณสาํหรบัโปรเจคเตอรแ์บบ

    wirless จาํนวน 1 ชดุ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

225,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 545
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองคลงั

ค่าจดัซื้อโทรทศันแ์อล อ ีด ี( LED TV)  จาํนวน  1  เครื่อง 17,000           

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1  กลอ้ง 32,000           

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั

   - ความละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นพกิเซล 

 - หนา้จอเป็นแอลซดี ีขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว

 - การบนัทกึภาพ (ภาพนิ่ง) แบบ SD memory card,SDHC

 - รูปแบบในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ระบบ Full HD

โรงเรยีนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อโทรโข่ง ขนาดกาํลงัขบัไม่นอ้ยกว่า 40 วตัต ์จาํนวน 1 ตวั 1,600            

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพง จาํนวน 2 ชดุ 19,800           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 546
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองคลงั

ค่าจดัซื้อโทรทศันแ์อล อ ีด ี( LED TV)  จาํนวน  1  เครื่อง 

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1  กลอ้ง 

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั

   - ความละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นพกิเซล 

 - หนา้จอเป็นแอลซดี ีขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว

 - การบนัทกึภาพ (ภาพนิ่ง) แบบ SD memory card,SDHC

 - รูปแบบในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ระบบ Full HD

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อโทรโข่ง ขนาดกาํลงัขบัไม่นอ้ยกว่า 40 วตัต ์จาํนวน 1 ตวั 

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพง จาํนวน 2 ชดุ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

60,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 547
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองคลงั

ค่าจดัซื้อโทรทศันแ์อล อ ีด ี( LED TV)  จาํนวน  1  เครื่อง 

กองการเจา้หนา้ที่ 

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1  กลอ้ง 

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าจดัซื้อกลอ้งถ่ายภาพนิ่งระบบดจิติอล จาํนวน 1 ตวั

   - ความละเอยีดไม่นอ้ยกว่า 20 ลา้นพกิเซล 

 - หนา้จอเป็นแอลซดี ีขนาดไม่นอ้ยกว่า 3 นิ้ว

 - การบนัทกึภาพ (ภาพนิ่ง) แบบ SD memory card,SDHC

 - รูปแบบในการบนัทกึภาพเคลือ่นไหว ระบบ Full HD

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อโทรโข่ง ขนาดกาํลงัขบัไม่นอ้ยกว่า 40 วตัต ์จาํนวน 1 ตวั 

ค่าจดัซื้อตูล้าํโพง จาํนวน 2 ชดุ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

17,000                     

32,000                     

60,000                     

1,600                       

19,800                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 548
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องเลน่ DVD จาํนวน 2 เครื่อง 5,000            

ค่าจดัซื้อโทรทศัน ์ขนาด 32 นิ้ว จาํนวน 1 เครื่อง 13,000           

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรห์รือการแพทย์

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

กองช่าง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตดัหญา้

แบบสะพายขอ้แขง็  จาํนวน 4 เครื่อง 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ รบัประทานอาหาร จาํนวน 20 ชดุ 90,000           

ค่าจดัซื้อหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ 20,000           

ค่าจดัซื้อหมอ้ตม้นํา้รอ้นสแตนเลส ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ 20,000           

ค่าจดัซื้อเครื่องทาํนํา้รอ้น/เยน็ จาํนวน 5 เครื่อง 35,000           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 549
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องเลน่ DVD จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อโทรทศัน ์ขนาด 32 นิ้ว จาํนวน 1 เครื่อง

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรห์รือการแพทย์

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

กองช่าง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตดัหญา้

แบบสะพายขอ้แขง็  จาํนวน 4 เครื่อง 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ รบัประทานอาหาร จาํนวน 20 ชดุ

ค่าจดัซื้อหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ

ค่าจดัซื้อหมอ้ตม้นํา้รอ้นสแตนเลส ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ

ค่าจดัซื้อเครื่องทาํนํา้รอ้น/เยน็ จาํนวน 5 เครื่อง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 550
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องเลน่ DVD จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อโทรทศัน ์ขนาด 32 นิ้ว จาํนวน 1 เครื่อง

ครุภณัฑว์ทิยาศาสตรห์รือการแพทย์

ครุภณัฑง์านบา้นงานครวั

กองช่าง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืฯ ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี สาํหรบัจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องตดัหญา้

แบบสะพายขอ้แขง็  จาํนวน 4 เครื่อง 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อโตะ๊-เกา้อี้ รบัประทานอาหาร จาํนวน 20 ชดุ

ค่าจดัซื้อหมอ้หงุขา้วไฟฟ้า ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ

ค่าจดัซื้อหมอ้ตม้นํา้รอ้นสแตนเลส ขนาด 20 ลติร จาํนวน 2 ใบ

ค่าจดัซื้อเครื่องทาํนํา้รอ้น/เยน็ จาํนวน 5 เครื่อง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

5,000                       

13,000                     

38,000                 38,000                     

90,000                     

20,000                     

20,000                     

35,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 551
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บของใชง้านบา้นงานครวั จาํนวน 1 ตู ้ 10,000           

ตูเ้คานเ์ตอรไ์ม ้ขนาดไม่นอ้ยกวา้ 150 x 50 x 75 เซนตเิมตร

ครุภณัฑโ์รงงาน

กองช่าง

ค่าจดัซื้อเครื่องมอืและอปุกรณใ์นการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา

เครื่องจกัรกล ประจาํโรงซ่อมเครื่องจกัรกล จาํนวน 1 ชดุ 

ครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลงิ

ครุภณัฑก์ฬีา

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

โครงการส่งเสรมิและอนุรกัษก์ฬีา กฬีาเรอืยาว โดยการจดัซื้อ

เรอืยาวสาํหรบัการฝึกซอ้มและแข่งขนักฬีาทางนํา้

 1. เรอืยาวขนาด 22-24 ใบพาย จาํนวน 2 ลาํ

 2. เรอืยาวขนาด 32 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ

 3. เรอืยาวขนาด 55 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 552
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บของใชง้านบา้นงานครวั จาํนวน 1 ตู ้ 

ตูเ้คานเ์ตอรไ์ม ้ขนาดไม่นอ้ยกวา้ 150 x 50 x 75 เซนตเิมตร

ครุภณัฑโ์รงงาน

กองช่าง

ค่าจดัซื้อเครื่องมอืและอปุกรณใ์นการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา

เครื่องจกัรกล ประจาํโรงซ่อมเครื่องจกัรกล จาํนวน 1 ชดุ 

ครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลงิ

ครุภณัฑก์ฬีา

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

โครงการส่งเสรมิและอนุรกัษก์ฬีา กฬีาเรอืยาว โดยการจดัซื้อ

เรอืยาวสาํหรบัการฝึกซอ้มและแข่งขนักฬีาทางนํา้

 1. เรอืยาวขนาด 22-24 ใบพาย จาํนวน 2 ลาํ

 2. เรอืยาวขนาด 32 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ

 3. เรอืยาวขนาด 55 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

500,000          

1,050,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 553
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อตูเ้ก็บของใชง้านบา้นงานครวั จาํนวน 1 ตู ้ 

ตูเ้คานเ์ตอรไ์ม ้ขนาดไม่นอ้ยกวา้ 150 x 50 x 75 เซนตเิมตร

ครุภณัฑโ์รงงาน

กองช่าง

ค่าจดัซื้อเครื่องมอืและอปุกรณใ์นการซ่อมแซมบาํรุงรกัษา

เครื่องจกัรกล ประจาํโรงซ่อมเครื่องจกัรกล จาํนวน 1 ชดุ 

ครุภณัฑเ์ครื่องดบัเพลงิ

ครุภณัฑก์ฬีา

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

โครงการส่งเสรมิและอนุรกัษก์ฬีา กฬีาเรอืยาว โดยการจดัซื้อ

เรอืยาวสาํหรบัการฝึกซอ้มและแข่งขนักฬีาทางนํา้

 1. เรอืยาวขนาด 22-24 ใบพาย จาํนวน 2 ลาํ

 2. เรอืยาวขนาด 32 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ

 3. เรอืยาวขนาด 55 ใบพาย จาํนวน 1 ลาํ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

10,000                     

500,000                    

1,050,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 554
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ครุภณัฑส์าํรวจ

ครุภณัฑอ์าวธุ

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction 19,000           

ชนิดเลเซอร/์ชนิด  LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง 

ค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย 34,500           

(Access Point) แบบที ่1 จาํนวน 5 เครื่อง 

ค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย  290,000          

(Access Point) แบบที ่1 จาํนวน 5 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสาร         37,000           

ระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่3 จาํนวน 1 เครื่อง



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 555
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ครุภณัฑส์าํรวจ

ครุภณัฑอ์าวธุ

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction 

ชนิดเลเซอร/์ชนิด  LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง 

ค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย

(Access Point) แบบที ่1 จาํนวน 5 เครื่อง 

ค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย  

(Access Point) แบบที ่1 จาํนวน 5 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสาร         

ระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่3 จาํนวน 1 เครื่อง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 556
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ครุภณัฑส์าํรวจ

ครุภณัฑอ์าวธุ

ครุภณัฑด์นตรีและนาฏศิลป์

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์Multifunction 

ชนิดเลเซอร/์ชนิด  LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง 

ค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย

(Access Point) แบบที ่1 จาํนวน 5 เครื่อง 

ค่าจดัซื้ออปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้าย  

(Access Point) แบบที ่1 จาํนวน 5 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อสแกนเนอร ์สาํหรบังานเก็บเอกสาร         

ระดบัศูนยบ์รกิาร แบบที ่3 จาํนวน 1 เครื่อง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

19,000                     

34,500                     

290,000                    

37,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 557
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรอง 21,000           

ประธานสภา ฯ ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใชใ้นหอ้งควบคุมเครื่องเสยีงหอ้งประชมุสภาฯ (ช ัน้ 3)

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังาน

ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง

กองคลงั

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน 16,000           

 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 1 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล   21,000           

จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 29,200           

 (30 หนา้/นาท)ี  จาํนวน  4  เครื่อง



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 558
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรอง 

ประธานสภา ฯ ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใชใ้นหอ้งควบคุมเครื่องเสยีงหอ้งประชมุสภาฯ (ช ัน้ 3)

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังาน

ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง

กองคลงั

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน

 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 1 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล   

จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

 (30 หนา้/นาท)ี  จาํนวน  4  เครื่อง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 559
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองกจิการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

โครงการปรบัปรุงหอ้งประชมุ หอ้งประธานสภาฯ หอ้งรอง 

ประธานสภา ฯ ช ัน้ 3  องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ใชใ้นหอ้งควบคุมเครื่องเสยีงหอ้งประชมุสภาฯ (ช ัน้ 3)

สาํหรบัเป็นค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังาน

ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง

กองคลงั

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบังานสาํนกังาน

 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 1 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต้บุค้ สาํหรบังานประมวลผล   

จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

 (30 หนา้/นาท)ี  จาํนวน  4  เครื่อง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

21,000                     

16,000                     

21,000                     

29,200                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 560
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองการเจา้หนา้ที่

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบัสาํนกังาน 144,000          

 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 9 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 14,800           

 (18 หนา้/นาท)ี จาํนวน  4  เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร/์ชนิด 19,000           

 LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน  6 เครื่อง  18,600           

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊ สาํหรบังานสาํนกังาน   17,000           

จาํนวน  1  เครื่อง

กองแผนและงบประมาณ

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล 161,000 

 แบบที ่1  (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 7 เครื่อง



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 561
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการเจา้หนา้ที่

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบัสาํนกังาน 

 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 9 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

 (18 หนา้/นาท)ี จาํนวน  4  เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร/์ชนิด 

 LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน  6 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊ สาํหรบังานสาํนกังาน   

จาํนวน  1  เครื่อง

กองแผนและงบประมาณ

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล 

 แบบที ่1  (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 7 เครื่อง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 562
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการเจา้หนา้ที่

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรส์าํหรบัสาํนกังาน 

 (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 9 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

 (18 หนา้/นาท)ี จาํนวน  4  เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพ ์ Multifunction  ชนิดเลเซอร/์ชนิด 

 LED ส ี จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จาํนวน  6 เครื่อง  

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค๊ สาํหรบังานสาํนกังาน   

จาํนวน  1  เครื่อง

กองแผนและงบประมาณ

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอร ์สาํหรบังานประมวลผล 

 แบบที ่1  (จอขนาดไม่นอ้ยกว่า 18.5 นิ้ว) จาํนวน 7 เครื่อง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

144,000                    

14,800                     

19,000                     

18,600                     

17,000                     

161,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 563
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 14,600 

 (30 หนา้/นาท)ีจาํนวน 2 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด  800  VA  จาํนวน  5  เครื่อง  15,500 

กองคลงั

โครงการจดัซื้อวสัดุ/ครุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นส่วนราชการ 6,100            

 กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบ Network 15,000           

 จาํนวน  1 เครื่อง

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 เครื่อง 46,000           

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค้ สาํหรบังาน 21,000           

 ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า จาํนวน 2 เครื่อง 6,200            

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์จาํนวน 4 เครื่อง 29,200           



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 564
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

 (30 หนา้/นาท)ีจาํนวน 2 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด  800  VA  จาํนวน  5  เครื่อง  

กองคลงั

โครงการจดัซื้อวสัดุ/ครุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นส่วนราชการ

 กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบ Network

 จาํนวน  1 เครื่อง

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค้ สาํหรบังาน

 ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์จาํนวน 4 เครื่อง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 565
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพช์นิดเลเซอร/์ชนิด LED ขาวดาํ 

 (30 หนา้/นาท)ีจาํนวน 2 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า ขนาด  800  VA  จาํนวน  5  เครื่อง  

กองคลงั

โครงการจดัซื้อวสัดุ/ครุภณัฑค์อมพวิเตอรเ์พือ่ใชใ้นส่วนราชการ

 กองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร/์ชนิด LED ส ีแบบ Network

 จาํนวน  1 เครื่อง

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าจดัซื้อคอมพวิเตอร ์จาํนวน 2 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องคอมพวิเตอรโ์นต๊บุค้ สาํหรบังาน

 ประมวลผล จาํนวน 1 เครื่อง

ค่าจดัซื้อเครื่องสาํรองไฟฟ้า จาํนวน 2 เครื่อง 

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพเ์ลเซอร ์จาํนวน 4 เครื่อง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

14,600                     

15,500                     

6,100                       

15,000                     

46,000                     

21,000                     

6,200                       

29,200                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 566
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพส์ ี(แบบฉีดหมกึ) จาํนวน 1 เครื่อง 4,300            

ครุภณัฑอ์ืน่

กองช่าง

ค่าจดัซื้อจดัซื้อหวัฉีดนํา้ดบัเพลงิปรบัฝอย จาํนวน 5 หวั 25,000           

ตวัหวัฉีดทาํจากวสัดุทองเหลอืง ขนาด 2.5 X 15 นิ้ว

ค่าจดัซื้อจดัซื้อแผงกัน้จราจร จาํนวน 20 อนั โดยมี 100,000          

คุณลกัษณะ ดงันี้

   - ขนาด 1.5 เมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 0.70 เมตร

   - มลีอ้ มแีผ่นป้ายวงกลมเหลก็แสดงสญัลกัษณจ์ราจร

 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 45 เซนตเิมตร 2 ดา้น  

ค่าจดัซื้อสายฉีดนํา้ดบัเพลงิแบบผา้ใบหุม้ยางสงัเคราะห์ 120,000          

จาํนวน 10 เสน้

ค่าจดัซื้อตูจ้่ายนํา้มนัเชื้อเพลงิ (ดเีซล) ชนิด 2 หวัจ่าย



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 567
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพส์ ี(แบบฉีดหมกึ) จาํนวน 1 เครื่อง

ครุภณัฑอ์ืน่

กองช่าง

ค่าจดัซื้อจดัซื้อหวัฉีดนํา้ดบัเพลงิปรบัฝอย จาํนวน 5 หวั

ตวัหวัฉีดทาํจากวสัดุทองเหลอืง ขนาด 2.5 X 15 นิ้ว

ค่าจดัซื้อจดัซื้อแผงกัน้จราจร จาํนวน 20 อนั โดยมี

คุณลกัษณะ ดงันี้

   - ขนาด 1.5 เมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 0.70 เมตร

   - มลีอ้ มแีผ่นป้ายวงกลมเหลก็แสดงสญัลกัษณจ์ราจร

 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 45 เซนตเิมตร 2 ดา้น  

ค่าจดัซื้อสายฉีดนํา้ดบัเพลงิแบบผา้ใบหุม้ยางสงัเคราะห์

จาํนวน 10 เสน้

ค่าจดัซื้อตูจ้่ายนํา้มนัเชื้อเพลงิ (ดเีซล) ชนิด 2 หวัจ่าย

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

300,000          



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 568
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าจดัซื้อเครื่องพมิพส์ ี(แบบฉีดหมกึ) จาํนวน 1 เครื่อง

ครุภณัฑอ์ืน่

กองช่าง

ค่าจดัซื้อจดัซื้อหวัฉีดนํา้ดบัเพลงิปรบัฝอย จาํนวน 5 หวั

ตวัหวัฉีดทาํจากวสัดุทองเหลอืง ขนาด 2.5 X 15 นิ้ว

ค่าจดัซื้อจดัซื้อแผงกัน้จราจร จาํนวน 20 อนั โดยมี

คุณลกัษณะ ดงันี้

   - ขนาด 1.5 เมตร สูงไม่นอ้ยกว่า 0.70 เมตร

   - มลีอ้ มแีผ่นป้ายวงกลมเหลก็แสดงสญัลกัษณจ์ราจร

 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 45 เซนตเิมตร 2 ดา้น  

ค่าจดัซื้อสายฉีดนํา้ดบัเพลงิแบบผา้ใบหุม้ยางสงัเคราะห์

จาํนวน 10 เสน้

ค่าจดัซื้อตูจ้่ายนํา้มนัเชื้อเพลงิ (ดเีซล) ชนิด 2 หวัจ่าย

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,300                       

25,000                     

100,000                    

120,000                    

300,000                    



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 569
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง อาคารตา่ง ๆ

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

โครงการก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุและเอกสาร ณ บรเิวณ  6,000,000        

ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

ก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุ คสล. ช ัน้เดยีว ขนาด 8.00 x 50.00 เมตร 

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าเป็นปรบัปรุงตกแต่งหอ้งประชมุโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร 80,000           

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

  -ตดิต ัง้ฉากบดุว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 373X230 ซม.จาํนวน 2 ชดุ

  -ติดตัง้แผงกัน้บุดว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 280X240 ซม. จาํนวน 1 ชดุ       

ค่าก่อสรา้งอาคารผูสู้งอายุอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 570
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง อาคารตา่ง ๆ

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

โครงการก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุและเอกสาร ณ บรเิวณ  

ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

ก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุ คสล. ช ัน้เดยีว ขนาด 8.00 x 50.00 เมตร 

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าเป็นปรบัปรุงตกแต่งหอ้งประชมุโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

  -ตดิต ัง้ฉากบดุว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 373X230 ซม.จาํนวน 2 ชดุ

  -ติดตัง้แผงกัน้บุดว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 280X240 ซม. จาํนวน 1 ชดุ       

ค่าก่อสรา้งอาคารผูสู้งอายุอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

15,000,000      



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 571
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ ์

คา่ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง อาคารตา่ง ๆ

กองพสัดแุละทรพัยส์นิ

โครงการก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุและเอกสาร ณ บรเิวณ  

ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

ก่อสรา้งอาคารเก็บพสัดุ คสล. ช ัน้เดยีว ขนาด 8.00 x 50.00 เมตร 

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

ค่าเป็นปรบัปรุงตกแต่งหอ้งประชมุโรงพยาบาลองคก์ารบรหิาร

ส่วนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยทาํการ

  -ตดิต ัง้ฉากบดุว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 373X230 ซม.จาํนวน 2 ชดุ

  -ติดตัง้แผงกัน้บุดว้ยไมอ้ดัสกั ขนาด 280X240 ซม. จาํนวน 1 ชดุ       

ค่าก่อสรา้งอาคารผูสู้งอายุอาํเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

คา่ตอ่เตมิหรือดดัแปลงอาคารบา้นพกั

สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

6,000,000                  

80,000                     

15,000,000                



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 572
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง 5,500,000        

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามโครงการปรบัปรุงศาลาประชาคม  

โดยดาํเนินการปรบัปรุงหลงัคา, อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดกวา้ง 23.80 เมตรยาว 35.00 เมตร และก่อสรา้งหอ้งนํา้

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑

 (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน 200,000          

ค่าปรบัปรุงอาคารเรยีนสาขายานยนตโ์ดยดาํเนินการก่อสรา้งพื้น 763,000          

คอนกรตีเสรมิเหลก็ หนา 0.15 เมตร  พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 902 ตาราง

เมตร  ปรบัปรุงหอ้งพกัครู และหอ้งเขยีนแบบโดยปูกระเบื้อง

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 160 ตารางเมตร

ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์3 โดยทาํการ ปูกระเบื้อง 57,000           

พื้นและทาสผีนงัหอ้งคอมพวิเตอร ์พรอ้มตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 573
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามโครงการปรบัปรุงศาลาประชาคม  

โดยดาํเนินการปรบัปรุงหลงัคา, อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดกวา้ง 23.80 เมตรยาว 35.00 เมตร และก่อสรา้งหอ้งนํา้

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑

 (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน

ค่าปรบัปรุงอาคารเรยีนสาขายานยนตโ์ดยดาํเนินการก่อสรา้งพื้น

คอนกรตีเสรมิเหลก็ หนา 0.15 เมตร  พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 902 ตาราง

เมตร  ปรบัปรุงหอ้งพกัครู และหอ้งเขยีนแบบโดยปูกระเบื้อง

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 160 ตารางเมตร

ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์3 โดยทาํการ ปูกระเบื้อง

พื้นและทาสผีนงัหอ้งคอมพวิเตอร ์พรอ้มตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 574
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าปรบัปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ตาํบลตลาด อาํเภอเมอืง

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี ตามโครงการปรบัปรุงศาลาประชาคม  

โดยดาํเนินการปรบัปรุงหลงัคา, อาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็

ขนาดกวา้ง 23.80 เมตรยาว 35.00 เมตร และก่อสรา้งหอ้งนํา้

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑

 (ดอนสกัผดงุวทิย)์

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีน

ค่าปรบัปรุงอาคารเรยีนสาขายานยนตโ์ดยดาํเนินการก่อสรา้งพื้น

คอนกรตีเสรมิเหลก็ หนา 0.15 เมตร  พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 902 ตาราง

เมตร  ปรบัปรุงหอ้งพกัครู และหอ้งเขยีนแบบโดยปูกระเบื้อง

ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร พื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 160 ตารางเมตร

ค่าปรบัปรุงหอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์3 โดยทาํการ ปูกระเบื้อง

พื้นและทาสผีนงัหอ้งคอมพวิเตอร ์พรอ้มตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

5,500,000                  

200,000                    

763,000                    

57,000                     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 575
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าปรบัปรุงแหลง่เรยีนรูห้อ้งศิลปวฒันธรรมโดยจดัซื้อกลอ่ง 176,000          

กระจกหกเหลีย่ม ขนาดดา้นละ 0.30 เมตร สูง 1.20 เมตร

ระยะจากดา้น ถงึดา้นตรงขา้ม 0.60 เมตร มฝีาเปิดดา้นขา้ง

 1 ดา้น และมฝีาปิดดา้นบนพรอ้มตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร 200,000          

ค่าปรบัปรุงอาคาร (ซวิ) ตดิกนัสาดรอบอาคารโดยทาํการ  198,800          

ตดิต ัง้กนัสาดรอบอาคาร กวา้ง 2.50 เมตร ยาวรวม 58.50 เมตร

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร 200,000          

กองช่าง

ค่าปรบัปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจกัรกลและระบบไฟฟ้าในอาคาร

 ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 576
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าปรบัปรุงแหลง่เรยีนรูห้อ้งศิลปวฒันธรรมโดยจดัซื้อกลอ่ง

กระจกหกเหลีย่ม ขนาดดา้นละ 0.30 เมตร สูง 1.20 เมตร

ระยะจากดา้น ถงึดา้นตรงขา้ม 0.60 เมตร มฝีาเปิดดา้นขา้ง

 1 ดา้น และมฝีาปิดดา้นบนพรอ้มตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

ค่าปรบัปรุงอาคาร (ซวิ) ตดิกนัสาดรอบอาคารโดยทาํการ  

ตดิต ัง้กนัสาดรอบอาคาร กวา้ง 2.50 เมตร ยาวรวม 58.50 เมตร

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

กองช่าง

ค่าปรบัปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจกัรกลและระบบไฟฟ้าในอาคาร

 ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

1,950,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 577
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าปรบัปรุงแหลง่เรยีนรูห้อ้งศิลปวฒันธรรมโดยจดัซื้อกลอ่ง

กระจกหกเหลีย่ม ขนาดดา้นละ 0.30 เมตร สูง 1.20 เมตร

ระยะจากดา้น ถงึดา้นตรงขา้ม 0.60 เมตร มฝีาเปิดดา้นขา้ง

 1 ดา้น และมฝีาปิดดา้นบนพรอ้มตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า

โรงเรยีนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

ค่าปรบัปรุงอาคาร (ซวิ) ตดิกนัสาดรอบอาคารโดยทาํการ  

ตดิต ัง้กนัสาดรอบอาคาร กวา้ง 2.50 เมตร ยาวรวม 58.50 เมตร

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าซ่อมแซมอาคารเรยีนของโรงเรยีนองคก์าร

กองช่าง

ค่าปรบัปรุงอาคารโรงซ่อมเครื่องจกัรกลและระบบไฟฟ้าในอาคาร

 ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปการ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

176,000                    

200,000                    

198,800                    

200,000                    

1,950,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 578
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

ค่าปรบัปรุงพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง หมู่ที ่1            

ตาํบลท่าทองอาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 โดยดาํเนินการปรบัปรุงอาคาร อาคารพพิธิภณัฑ,์

ศาลาศูนยเ์รยีนรู,้  อาคารแสดงสนิคา้ อาคารหอ้งนํา้-สว้ม

กองช่าง

ค่าก่อสรา้งโครงการปรบัปรุงสาํนกังานกองช่าง ถนนอาํเภอ

 ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ก่อสรา้งเสาธงชาต ิปรบัปรุงพื้นภายในบรเิวณโรงจอดรถ และอืน่ๆ 

ก่อสรา้งร ัว้ รอบบรเิวณโรงเก็ฐเครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้ 

ร ัว้คอนกรตีบลอ็ก สูง 2.10 เมตร  ยาวไม่นอ้ยกว่า 471 เมตร

 ร ัว้เหลก็ สูง 2.10เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 469 เมตร

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 579
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

ค่าปรบัปรุงพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง หมู่ที ่1            

ตาํบลท่าทองอาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 โดยดาํเนินการปรบัปรุงอาคาร อาคารพพิธิภณัฑ,์

ศาลาศูนยเ์รยีนรู,้  อาคารแสดงสนิคา้ อาคารหอ้งนํา้-สว้ม

กองช่าง

ค่าก่อสรา้งโครงการปรบัปรุงสาํนกังานกองช่าง ถนนอาํเภอ

 ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ก่อสรา้งเสาธงชาต ิปรบัปรุงพื้นภายในบรเิวณโรงจอดรถ และอืน่ๆ 

ก่อสรา้งร ัว้ รอบบรเิวณโรงเก็ฐเครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้ 

ร ัว้คอนกรตีบลอ็ก สูง 2.10 เมตร  ยาวไม่นอ้ยกว่า 471 เมตร

 ร ัว้เหลก็ สูง 2.10เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 469 เมตร

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

500,000          

500,000          

4,700,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 580
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

ค่าปรบัปรุงพพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตรเ์มอืงท่าทอง หมู่ที ่1            

ตาํบลท่าทองอาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 โดยดาํเนินการปรบัปรุงอาคาร อาคารพพิธิภณัฑ,์

ศาลาศูนยเ์รยีนรู,้  อาคารแสดงสนิคา้ อาคารหอ้งนํา้-สว้ม

กองช่าง

ค่าก่อสรา้งโครงการปรบัปรุงสาํนกังานกองช่าง ถนนอาํเภอ

 ซอยอาํเภอ 14 ตาํบลมะขามเตี้ย อาํเภอเมอืงจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 ก่อสรา้งเสาธงชาต ิปรบัปรุงพื้นภายในบรเิวณโรงจอดรถ และอืน่ๆ 

ก่อสรา้งร ัว้ รอบบรเิวณโรงเก็ฐเครื่องจกัรกล ตาํบลทุ่งกง

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้ 

ร ัว้คอนกรตีบลอ็ก สูง 2.10 เมตร  ยาวไม่นอ้ยกว่า 471 เมตร

 ร ัว้เหลก็ สูง 2.10เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 469 เมตร

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๑ (ดอนสกัผดงุวทิย)์

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

500,000                    

500,000                    

4,700,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 581
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าปรบัปรุงต่อเตมิโรงอาหารโดยทาํการ ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า 3,630,000        

ตดิต ัง้ระบบประปา ก่อสรา้งหอ้งนํา้ชาย - หญงิ   และงานอืน่ ๆ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มคูระบายนํา้ ขนาดผวิจราจร 2,360,000        

กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6.0 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 239.0 เมตร

หนาไม่นอ้ยกว่า 0.15 เมตร และวางท่อระบายนํา้

ค่าก่อสรา้งหอ้งนํา้สาํหรบันกัเรยีนอนุบาลโดยทาํการก่อสรา้ง 462,000          

หอ้งนํา้ จาํนวน 1 หลงั ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 3.50 เมตร

ยาวไม่นอ้ยกว่า 6.00 เมตร 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าก่อสรา้งสนามฟตุบอล ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ก่อสรา้ง 48,126,000      

สนามฟตุบอล  ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ยางสงัเคราะห์

เสาธง อฒัจนัทรป์ระธานงานถนนและลานจอดรถ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 582
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าปรบัปรุงต่อเตมิโรงอาหารโดยทาํการ ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า 

ตดิต ัง้ระบบประปา ก่อสรา้งหอ้งนํา้ชาย - หญงิ   และงานอืน่ ๆ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มคูระบายนํา้ ขนาดผวิจราจร

กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6.0 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 239.0 เมตร

หนาไม่นอ้ยกว่า 0.15 เมตร และวางท่อระบายนํา้

ค่าก่อสรา้งหอ้งนํา้สาํหรบันกัเรยีนอนุบาลโดยทาํการก่อสรา้ง

หอ้งนํา้ จาํนวน 1 หลงั ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 3.50 เมตร

ยาวไม่นอ้ยกว่า 6.00 เมตร 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าก่อสรา้งสนามฟตุบอล ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ก่อสรา้ง

สนามฟตุบอล  ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ยางสงัเคราะห์

เสาธง อฒัจนัทรป์ระธานงานถนนและลานจอดรถ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 583
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าปรบัปรุงต่อเตมิโรงอาหารโดยทาํการ ตดิต ัง้ระบบไฟฟ้า 

ตดิต ัง้ระบบประปา ก่อสรา้งหอ้งนํา้ชาย - หญงิ   และงานอืน่ ๆ

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๒ (บา้นดอนเกลี้ยง)

ค่าก่อสรา้งถนน คสล. พรอ้มคูระบายนํา้ ขนาดผวิจราจร

กวา้งไม่นอ้ยกว่า 6.0 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 239.0 เมตร

หนาไม่นอ้ยกว่า 0.15 เมตร และวางท่อระบายนํา้

ค่าก่อสรา้งหอ้งนํา้สาํหรบันกัเรยีนอนุบาลโดยทาํการก่อสรา้ง

หอ้งนํา้ จาํนวน 1 หลงั ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 3.50 เมตร

ยาวไม่นอ้ยกว่า 6.00 เมตร 

โรงเรียนองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ๓ (บา้นนา)

ค่าก่อสรา้งสนามฟตุบอล ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ก่อสรา้ง

สนามฟตุบอล  ลู ่ลานกรฑีา วสัดุ ยางสงัเคราะห์

เสาธง อฒัจนัทรป์ระธานงานถนนและลานจอดรถ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

3,630,000                  

2,360,000                  

462,000                    

48,126,000                



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 584
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

โครงการพฒันาและปรบัปรุงก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

ประกอบอาคาร พรอ้มร ัว้ลวดหนามลอ้มรอบอาคารอเนกประสงค์

"หนึ่งใจ เดยีวกนั" ตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

คสล. ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

และลอ้มร ัว้ลวดหนามขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 340 เมตร 

ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัและอาคาร อเนกประสงค์

 ตามโครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพสวนสาธารณะ

บ่อนํา้พเุฉลมิพระเกยีรตทิ่าสะทอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 โดยดาํเนินการ ปรบัปรุงอาคารบา้นพกั 6 หลงั และอาคาร

อเนกประสงค์



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 585
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

โครงการพฒันาและปรบัปรุงก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

ประกอบอาคาร พรอ้มร ัว้ลวดหนามลอ้มรอบอาคารอเนกประสงค์

"หนึ่งใจ เดยีวกนั" ตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

คสล. ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

และลอ้มร ัว้ลวดหนามขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 340 เมตร 

ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัและอาคาร อเนกประสงค์

 ตามโครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพสวนสาธารณะ

บ่อนํา้พเุฉลมิพระเกยีรตทิ่าสะทอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 โดยดาํเนินการ ปรบัปรุงอาคารบา้นพกั 6 หลงั และอาคาร

อเนกประสงค์

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

1,290,000        

6,216,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 586
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองสง่เสริมคณุภาพชีวติ

โครงการพฒันาและปรบัปรุงก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

ประกอบอาคาร พรอ้มร ัว้ลวดหนามลอ้มรอบอาคารอเนกประสงค์

"หนึ่งใจ เดยีวกนั" ตาํบลทุ่งเตาใหม่ อาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งลานอเนกประสงค์

คสล. ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร

และลอ้มร ัว้ลวดหนามขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 340 เมตร 

ค่าปรบัปรุงอาคารบา้นพกัและอาคาร อเนกประสงค์

 ตามโครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพสวนสาธารณะ

บ่อนํา้พเุฉลมิพระเกยีรตทิ่าสะทอ้น จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 โดยดาํเนินการ ปรบัปรุงอาคารบา้นพกั 6 หลงั และอาคาร

อเนกประสงค์

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

1,290,000                  

6,216,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 587
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็น

สนามกฬีาทีไ่ดม้าตรฐานระดบัจงัหวดั

โดยทาํการปรบัปรุงสนามกฬีาสวนสาธารณเกาะลาํพู อาํเภอเมอืง

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีา ตามโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสนามกฬีา

อเนกประสงค ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้

    - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยหญา้เทยีม

     - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยยางสงัเคราะห ์

     - ปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

      - ต่อเตมิหลงัคาสนาม    

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุง สนามกฬีาโรงเรยีนท่าอแุทพทิยาคม

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้ง ลู-่ลานกรฑีา วสัดุยางสงัเคราะห ์พื้นทีก่่อสรา้ง

ไม่นอ้ยกว่า 9,000 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 588
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็น

สนามกฬีาทีไ่ดม้าตรฐานระดบัจงัหวดั

โดยทาํการปรบัปรุงสนามกฬีาสวนสาธารณเกาะลาํพู อาํเภอเมอืง

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีา ตามโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสนามกฬีา

อเนกประสงค ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้

    - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยหญา้เทยีม

     - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยยางสงัเคราะห ์

     - ปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

      - ต่อเตมิหลงัคาสนาม    

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุง สนามกฬีาโรงเรยีนท่าอแุทพทิยาคม

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้ง ลู-่ลานกรฑีา วสัดุยางสงัเคราะห ์พื้นทีก่่อสรา้ง

ไม่นอ้ยกว่า 9,000 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

9,866,000        

9,006,000        

32,365,000      



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 589
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

กองการทอ่งเที่ยวและกฬีา

โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกฬีาในจงัหวดัสุราษฎรธ์านีใหเ้ป็น

สนามกฬีาทีไ่ดม้าตรฐานระดบัจงัหวดั

โดยทาํการปรบัปรุงสนามกฬีาสวนสาธารณเกาะลาํพู อาํเภอเมอืง

ค่าปรบัปรุงสนามกฬีา ตามโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมสนามกฬีา

อเนกประสงค ์อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการดงันี้

    - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยหญา้เทยีม

     - ปรบัปรุงพื้นสนามปูดว้ยยางสงัเคราะห ์

     - ปรบัปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง

      - ต่อเตมิหลงัคาสนาม    

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุง สนามกฬีาโรงเรยีนท่าอแุทพทิยาคม

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ

ก่อสรา้ง ลู-่ลานกรฑีา วสัดุยางสงัเคราะห ์พื้นทีก่่อสรา้ง

ไม่นอ้ยกว่า 9,000 ตารางเมตร พรอ้มตดิต ัง้ป้ายโครงการ

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

9,866,000                  

9,006,000                  

32,365,000                



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 590
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกฬีา พรุหนา้เมอืง อาํเภอเกาะสมยุ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งลู-่ลานกรฑีา

วสัดุยางสงัเคราะหพ์ื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 15,500 ตร.ม. 

ค่าปรบัปรุงศูนยก์ฬีากลางอาํเภอพระแสง

ค่าจดัทาํป้ายบอกทางและประชาสมัพนัธต์ามโครงการจดัทาํป้าย

บอกทางและป้ายประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่วในจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ จดัทาํป้าย ขนาด 0.75 X 2.40 เมตร

 ตวัหนงัสอืสะทอ้นแสง จาํนวน 80 จดุ จดุละ 12,500 บาท    

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาตคิลองนํา้ใส

ตาํบลถํา้สงิขร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 1. ก่อสรา้งอาคารบรกิารนกัท่องเทีย่ว

   2. ก่อสรา้งระบบประปาทรงแชมเปญ ความจ ุ 20  ลบ.ม.

  3. ก่อสรา้งร ัว้

  4. ก่อสรา้งลานทีจ่อดรถหนิคลกุบดอดัแน่น

  5. ปรบัพื้นทีแ่ละถมดนิ     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 591
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกฬีา พรุหนา้เมอืง อาํเภอเกาะสมยุ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งลู-่ลานกรฑีา

วสัดุยางสงัเคราะหพ์ื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 15,500 ตร.ม. 

ค่าปรบัปรุงศูนยก์ฬีากลางอาํเภอพระแสง

ค่าจดัทาํป้ายบอกทางและประชาสมัพนัธต์ามโครงการจดัทาํป้าย

บอกทางและป้ายประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่วในจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ จดัทาํป้าย ขนาด 0.75 X 2.40 เมตร

 ตวัหนงัสอืสะทอ้นแสง จาํนวน 80 จดุ จดุละ 12,500 บาท    

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาตคิลองนํา้ใส

ตาํบลถํา้สงิขร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 1. ก่อสรา้งอาคารบรกิารนกัท่องเทีย่ว

   2. ก่อสรา้งระบบประปาทรงแชมเปญ ความจ ุ 20  ลบ.ม.

  3. ก่อสรา้งร ัว้

  4. ก่อสรา้งลานทีจ่อดรถหนิคลกุบดอดัแน่น

  5. ปรบัพื้นทีแ่ละถมดนิ     

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

59,561,000      

1,783,000        

1,000,000        

5,879,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 592
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งปรบัปรุงสนามกฬีา พรุหนา้เมอืง อาํเภอเกาะสมยุ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งลู-่ลานกรฑีา

วสัดุยางสงัเคราะหพ์ื้นทีไ่ม่นอ้ยกว่า 15,500 ตร.ม. 

ค่าปรบัปรุงศูนยก์ฬีากลางอาํเภอพระแสง

ค่าจดัทาํป้ายบอกทางและประชาสมัพนัธต์ามโครงการจดัทาํป้าย

บอกทางและป้ายประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเทีย่วในจงัหวดั

สุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการ จดัทาํป้าย ขนาด 0.75 X 2.40 เมตร

 ตวัหนงัสอืสะทอ้นแสง จาํนวน 80 จดุ จดุละ 12,500 บาท    

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วธรรมชาตคิลองนํา้ใส

ตาํบลถํา้สงิขร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

 1. ก่อสรา้งอาคารบรกิารนกัท่องเทีย่ว

   2. ก่อสรา้งระบบประปาทรงแชมเปญ ความจ ุ 20  ลบ.ม.

  3. ก่อสรา้งร ัว้

  4. ก่อสรา้งลานทีจ่อดรถหนิคลกุบดอดัแน่น

  5. ปรบัพื้นทีแ่ละถมดนิ     

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

59,561,000                

1,783,000                  

1,000,000                  

5,879,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 593
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ตามโครงการพฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วบ่อนํา้พรุอ้น ตาํบลเพิม่พูนทรพัย ์อาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์

ค่ายลูกเสอืบ่อนํา้รอ้นขนาดกวา้ง 17.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร

สูง 4.50 เมตร         

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

กองช่าง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 

ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการดงันี้

  - ปรบัปรุงระบบประปาเพือ่นํา้อปุโภค บรโิภค จาํนวน 1 แห่ง

          - ก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน จาํนวน 1 หลงั

          - ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟ้สทต์กิคอนกรตี จาํนวน 1 สาย

           - ปรบัปรุงสะพานคนเดนิแปลงกลว้ยไม ้จาํนวน 3 แห่ง



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 594
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ตามโครงการพฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วบ่อนํา้พรุอ้น ตาํบลเพิม่พูนทรพัย ์อาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์

ค่ายลูกเสอืบ่อนํา้รอ้นขนาดกวา้ง 17.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร

สูง 4.50 เมตร         

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

กองช่าง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 

ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการดงันี้

  - ปรบัปรุงระบบประปาเพือ่นํา้อปุโภค บรโิภค จาํนวน 1 แห่ง

          - ก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน จาํนวน 1 หลงั

          - ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟ้สทต์กิคอนกรตี จาํนวน 1 สาย

           - ปรบัปรุงสะพานคนเดนิแปลงกลว้ยไม ้จาํนวน 3 แห่ง

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

4,000,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 595
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์ตามโครงการพฒันา

แหลง่ท่องเทีย่วบ่อนํา้พรุอ้น ตาํบลเพิม่พูนทรพัย ์อาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี โดยดาํเนินการก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์

ค่ายลูกเสอืบ่อนํา้รอ้นขนาดกวา้ง 17.50 เมตร ยาว 26.50 เมตร

สูง 4.50 เมตร         

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

กองช่าง

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื บา้นทุ่งตาหนอน หมู่ที ่13 

ตาํบลคลองชะอุ่น อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

โดยดาํเนินการดงันี้

  - ปรบัปรุงระบบประปาเพือ่นํา้อปุโภค บรโิภค จาํนวน 1 แห่ง

          - ก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน จาํนวน 1 หลงั

          - ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟ้สทต์กิคอนกรตี จาํนวน 1 สาย

           - ปรบัปรุงสะพานคนเดนิแปลงกลว้ยไม ้จาํนวน 3 แห่ง

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,000,000                  

7,000,000             7,000,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 596
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

          - ก่อสรา้งทางเดนิ (Walk way) ในแปลงพนัธุไ์มต้่างๆ

              จาํนวน 14 แปลง

           - ก่อสรา้งป้ายชื่อแปลง คสล.ลายไม ้จาํนวน 2 ป้าย

          - ปรบัปรุงอาคารศูนยก์ารเรยีนรู ้จาํนวน 1 หลงั   

อาํเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงแหวนเลยีบแม่นํา้ตาปี

 หมู่ที ่4,6,7 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมหมู่ที ่2 ตาํบลบางไม ้อาํเภอ

เมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 4009 - ทช. 3012 ช่วงสีแ่ยกทุ่งใหญ่ - สีแ่ยกอนามยั

 หมู่ที ่7, 8 ตาํบลมะขามเตี้ย เชื่อมต่อ ตาํบลขนุทะเล

 อบต.มะขามเตี้ย และอบต. ทุ่งกง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายดอนขี้เหลก็หมู่ที ่2

ตาํบลบางใบไม ้เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร อาํเภอเมอืง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 597
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

          - ก่อสรา้งทางเดนิ (Walk way) ในแปลงพนัธุไ์มต้่างๆ

              จาํนวน 14 แปลง

           - ก่อสรา้งป้ายชื่อแปลง คสล.ลายไม ้จาํนวน 2 ป้าย

          - ปรบัปรุงอาคารศูนยก์ารเรยีนรู ้จาํนวน 1 หลงั   

อาํเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงแหวนเลยีบแม่นํา้ตาปี

 หมู่ที ่4,6,7 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมหมู่ที ่2 ตาํบลบางไม ้อาํเภอ

เมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 4009 - ทช. 3012 ช่วงสีแ่ยกทุ่งใหญ่ - สีแ่ยกอนามยั

 หมู่ที ่7, 8 ตาํบลมะขามเตี้ย เชื่อมต่อ ตาํบลขนุทะเล

 อบต.มะขามเตี้ย และอบต. ทุ่งกง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายดอนขี้เหลก็หมู่ที ่2

ตาํบลบางใบไม ้เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร อาํเภอเมอืง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

13,346,000      

7,356,000        

4,450,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 598
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

          - ก่อสรา้งทางเดนิ (Walk way) ในแปลงพนัธุไ์มต้่างๆ

              จาํนวน 14 แปลง

           - ก่อสรา้งป้ายชื่อแปลง คสล.ลายไม ้จาํนวน 2 ป้าย

          - ปรบัปรุงอาคารศูนยก์ารเรยีนรู ้จาํนวน 1 หลงั   

อาํเภอเมืองสรุาษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายวงแหวนเลยีบแม่นํา้ตาปี

 หมู่ที ่4,6,7 ตาํบลคลองนอ้ย เชื่อมหมู่ที ่2 ตาํบลบางไม ้อาํเภอ

เมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเชื่อมทางหลวงแผ่นดนิ

หมายเลข 4009 - ทช. 3012 ช่วงสีแ่ยกทุ่งใหญ่ - สีแ่ยกอนามยั

 หมู่ที ่7, 8 ตาํบลมะขามเตี้ย เชื่อมต่อ ตาํบลขนุทะเล

 อบต.มะขามเตี้ย และอบต. ทุ่งกง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายดอนขี้เหลก็หมู่ที ่2

ตาํบลบางใบไม ้เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลบางไทร อาํเภอเมอืง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

13,346,000                

7,356,000                  

4,450,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 599
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนา้โรงพยาบาล

กาญจนดษิฐ ์หมู่ที ่4 ตาํบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลกรูด

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนวลจนัทรห์มู่ที ่4

ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อมต่อหมู่ที ่1 เทศบาล

นครสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสใน - ปากคู หมู่ที ่3

 ตาํบลกรูด เชื่อมต่อหมู่ที ่1 บา้นปากคู ตาํบลชา้งซา้ย

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นกงตอหมู่ที ่9

 ตาํบลคลองสระ เชื่อมต่อบา้นกงชงั หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 600
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนา้โรงพยาบาล

กาญจนดษิฐ ์หมู่ที ่4 ตาํบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลกรูด

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนวลจนัทรห์มู่ที ่4

ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อมต่อหมู่ที ่1 เทศบาล

นครสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสใน - ปากคู หมู่ที ่3

 ตาํบลกรูด เชื่อมต่อหมู่ที ่1 บา้นปากคู ตาํบลชา้งซา้ย

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นกงตอหมู่ที ่9

 ตาํบลคลองสระ เชื่อมต่อบา้นกงชงั หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

4,139,000        

4,400,000        

4,400,000        

4,400,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 601
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนา้โรงพยาบาล

กาญจนดษิฐ ์หมู่ที ่4 ตาํบลพลายวาส เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลกรูด

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนวลจนัทรห์มู่ที ่4

ตาํบลทุ่งกง อาํเภอกาญจนดษิฐ ์เชื่อมต่อหมู่ที ่1 เทศบาล

นครสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายไสใน - ปากคู หมู่ที ่3

 ตาํบลกรูด เชื่อมต่อหมู่ที ่1 บา้นปากคู ตาํบลชา้งซา้ย

 อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นกงตอหมู่ที ่9

 ตาํบลคลองสระ เชื่อมต่อบา้นกงชงั หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,139,000                  

4,400,000                  

4,400,000                  

4,400,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 602
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

อาํเภอครีีรฐันิคม

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหมู่ที ่1, 2, 3

 ตาํบลย่านยาว เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐั

นิคมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแยกป้าขอม

 หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม ถงึสามแยกอนามยั

 หมู่ที ่8 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยพกิลุทอง

 หมู่ที ่8, 12, 3 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลนํา้หกั

 อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเคยีนซา

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายคลองปาน -

 บา้นทาํเนียบ หมู่ที ่2, 20 ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา

 เชื่อมต่อหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 603
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอครีีรฐันิคม

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหมู่ที ่1, 2, 3

 ตาํบลย่านยาว เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐั

นิคมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแยกป้าขอม

 หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม ถงึสามแยกอนามยั

 หมู่ที ่8 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยพกิลุทอง

 หมู่ที ่8, 12, 3 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลนํา้หกั

 อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเคยีนซา

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายคลองปาน -

 บา้นทาํเนียบ หมู่ที ่2, 20 ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา

 เชื่อมต่อหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

4,000,000        

4,029,000        

5,080,000        

5,420,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 604
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอครีีรฐันิคม

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายหมู่ที ่1, 2, 3

 ตาํบลย่านยาว เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐั

นิคมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายแยกป้าขอม

 หมู่ที ่4 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม ถงึสามแยกอนามยั

 หมู่ที ่8 ตาํบลตน้ยวน อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยพกิลุทอง

 หมู่ที ่8, 12, 3 ตาํบลท่าขนอน เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลนํา้หกั

 อาํเภอครีรีฐันิคม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเคยีนซา

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายคลองปาน -

 บา้นทาํเนียบ หมู่ที ่2, 20 ตาํบลบา้นเสดจ็ อาํเภอเคยีนซา

 เชื่อมต่อหมู่ที ่9 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคม

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,000,000                  

4,029,000                  

5,080,000                  

5,420,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 605
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี แบบ 4 ช่องทาง

ถนนสาย 4212 หมู่ที ่2, 7 อบต.เคยีนซา เชื่อมหมู่ที ่1

 เทศบาลตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบกหุน้ - ตน้มดุ

 หมู่ที ่13 ตาํบลพ่วงพรมคร อาํเภอเคยีนซา อาํเภอชยับรุี

อาํเภอชยับรุี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนไร่ หมู่ที ่6

 ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่7 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายควนทงั  หมู่ที ่1

ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่13  ตาํบลไทรขงึ

 อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 606
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี แบบ 4 ช่องทาง

ถนนสาย 4212 หมู่ที ่2, 7 อบต.เคยีนซา เชื่อมหมู่ที ่1

 เทศบาลตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบกหุน้ - ตน้มดุ

 หมู่ที ่13 ตาํบลพ่วงพรมคร อาํเภอเคยีนซา อาํเภอชยับรุี

อาํเภอชยับรุี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนไร่ หมู่ที ่6

 ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่7 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายควนทงั  หมู่ที ่1

ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่13  ตาํบลไทรขงึ

 อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

885,000          

4,997,000        

4,010,000        

3,542,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 607
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี แบบ 4 ช่องทาง

ถนนสาย 4212 หมู่ที ่2, 7 อบต.เคยีนซา เชื่อมหมู่ที ่1

 เทศบาลตาํบลเคยีนซา อาํเภอเคยีนซา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายบกหุน้ - ตน้มดุ

 หมู่ที ่13 ตาํบลพ่วงพรมคร อาํเภอเคยีนซา อาํเภอชยับรุี

อาํเภอชยับรุี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนไร่ หมู่ที ่6

 ตาํบลชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่7 ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายควนทงั  หมู่ที ่1

ตาํบลคลองนอ้ย อาํเภอชยับรุ ีเชื่อมต่อหมู่ที ่13  ตาํบลไทรขงึ

 อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

885,000                    

4,997,000                  

4,010,000                  

3,542,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 608
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

อาํเภอไชยา

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายสวนโมกขน์านาชาต ิ-

บางยายหวนั หมู่ที ่6 ตาํบลเลมด็ อาํเภอไชยา เชื่อมต่อหมู่ที ่1

ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนองผกับุง้ - ปากฉลยุ

 (ตอน 2) บา้นเขาหลกั หมู่ที ่7 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา

เชื่อมต่อบา้นเคี่ยมเพาะ หมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - ท่าแบก 

หมู่ที ่1 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา เชื่อมต่อตาํบล ปากฉลยุ

 อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอดอนสกั

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองบางลาดหมู่ที ่4

 ตาํบลไชยคราม เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลชลคราม และหมู่ที ่4

 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 609
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอไชยา

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายสวนโมกขน์านาชาต ิ-

บางยายหวนั หมู่ที ่6 ตาํบลเลมด็ อาํเภอไชยา เชื่อมต่อหมู่ที ่1

ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนองผกับุง้ - ปากฉลยุ

 (ตอน 2) บา้นเขาหลกั หมู่ที ่7 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา

เชื่อมต่อบา้นเคี่ยมเพาะ หมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - ท่าแบก 

หมู่ที ่1 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา เชื่อมต่อตาํบล ปากฉลยุ

 อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอดอนสกั

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองบางลาดหมู่ที ่4

 ตาํบลไชยคราม เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลชลคราม และหมู่ที ่4

 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

5,260,000        

5,260,000        

3,000,000        

2,596,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 610
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอไชยา

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายสวนโมกขน์านาชาต ิ-

บางยายหวนั หมู่ที ่6 ตาํบลเลมด็ อาํเภอไชยา เชื่อมต่อหมู่ที ่1

ตาํบลเขาถ่าน อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหนองผกับุง้ - ปากฉลยุ

 (ตอน 2) บา้นเขาหลกั หมู่ที ่7 ตาํบลปากหมาก อาํเภอไชยา

เชื่อมต่อบา้นเคี่ยมเพาะ หมู่ที ่5 ตาํบลปากฉลยุ อาํเภอท่าฉาง

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - ท่าแบก 

หมู่ที ่1 ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา เชื่อมต่อตาํบล ปากฉลยุ

 อาํเภอท่าฉาง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอดอนสกั

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองบางลาดหมู่ที ่4

 ตาํบลไชยคราม เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ตาํบลชลคราม และหมู่ที ่4

 ตาํบลดอนสกั อาํเภอดอนสกั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

5,260,000                  

5,260,000                  

3,000,000                  

2,596,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 611
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - สายคลองนอ้ย

 - นํา้ตกกลางทอง หมู่ที ่14 ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอทา่ฉาง

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นควนสุวรรณ

 หมู่ที ่6 ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อบา้นคลองสนิทอง

 ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอทา่ชนะ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนเขา - หว้ยบก 

 หมู่ที ่3 ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10  ตาํบลสมอทอง 

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหว้ยขนุน หมู่ที ่6 

ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่11 ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 612
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - สายคลองนอ้ย

 - นํา้ตกกลางทอง หมู่ที ่14 ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอทา่ฉาง

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นควนสุวรรณ

 หมู่ที ่6 ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อบา้นคลองสนิทอง

 ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอทา่ชนะ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนเขา - หว้ยบก 

 หมู่ที ่3 ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10  ตาํบลสมอทอง 

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหว้ยขนุน หมู่ที ่6 

ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่11 ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

4,804,000        

6,680,000        

5,500,000        

4,000,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 613
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าออ้ย - สายคลองนอ้ย

 - นํา้ตกกลางทอง หมู่ที ่14 ตาํบลปากแพรก อาํเภอดอนสกั

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอทา่ฉาง

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นควนสุวรรณ

 หมู่ที ่6 ตาํบลคลองไทร อาํเภอท่าฉาง เชื่อมต่อบา้นคลองสนิทอง

 ตาํบลมะลวน อาํเภอพนุพนิจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอทา่ชนะ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบนเขา - หว้ยบก 

 หมู่ที ่3 ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10  ตาํบลสมอทอง 

อาํเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายหว้ยขนุน หมู่ที ่6 

ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่11 ตาํบลประสงค ์อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,804,000                  

6,680,000                  

5,500,000                  

4,000,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 614
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หนา้ชา หมู่ที ่12   

ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10 ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองตลิง่หมู่ที ่8

 ตาํบลท่าชนะ เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยคุม้หลวง หมู่ที ่5 

ตาํบลคลองพา เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลสมอทองอาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าไม ้- ช่องมงักรหมู่ที ่5

 -หมู่ที ่8 ตาํบลสมอทอง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลคลองพา อาํเภอ

ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นทุ่งพลบั - เขือ่นท่าหกั

 หมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 615
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หนา้ชา หมู่ที ่12   

ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10 ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองตลิง่หมู่ที ่8

 ตาํบลท่าชนะ เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยคุม้หลวง หมู่ที ่5 

ตาํบลคลองพา เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลสมอทองอาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าไม ้- ช่องมงักรหมู่ที ่5

 -หมู่ที ่8 ตาํบลสมอทอง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลคลองพา อาํเภอ

ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นทุ่งพลบั - เขือ่นท่าหกั

 หมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

2,000,000        

2,996,800        

2,500,000        

4,476,000        

1,907,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 616
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หนา้ชา หมู่ที ่12   

ตาํบลประสงค ์เชื่อมหมู่ที ่10 ตาํบลสมอทอง อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองตลิง่หมู่ที ่8

 ตาํบลท่าชนะ เชื่อมต่อหมู่ที ่6 ตาํบลคนัธุล ีอาํเภอท่าชนะ 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ซอยคุม้หลวง หมู่ที ่5 

ตาํบลคลองพา เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลสมอทองอาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายป่าไม ้- ช่องมงักรหมู่ที ่5

 -หมู่ที ่8 ตาํบลสมอทอง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลคลองพา อาํเภอ

ท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นทุ่งพลบั - เขือ่นท่าหกั

 หมู่ที ่5 ตาํบลสมอทอง เชื่อมหมู่ที ่4 ตาํบลคลองพา อาํเภอท่าชนะ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

2,000,000                  

2,996,800                  

2,500,000                  

4,476,000                  

1,907,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 617
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

อาํเภอบา้นตาขุน

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายหมู่ที ่5  

ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อมหมู่ที ่1, 6 ตาํบลพงักาญจน์

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอบา้นนาเดิม   

 

  ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองแมระ

บนถนนโครงข่าย อบจ.สฎ. สายหนองหญา้ปลอ้งตาํบลนาใต ้

เชื่อมตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์า

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มเหมอืงแร่เก่า

ถนนสายหว้ยใหญ่ - ถนนเลยีบทางรถไฟ ตาํบลบา้นนา

 อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายควนพระ  

 (เซารเ์ทริน์) - นาโหด ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.)



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 618
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอบา้นตาขุน

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายหมู่ที ่5  

ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อมหมู่ที ่1, 6 ตาํบลพงักาญจน์

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอบา้นนาเดิม   

 

  ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองแมระ

บนถนนโครงข่าย อบจ.สฎ. สายหนองหญา้ปลอ้งตาํบลนาใต ้

เชื่อมตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์า

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มเหมอืงแร่เก่า

ถนนสายหว้ยใหญ่ - ถนนเลยีบทางรถไฟ ตาํบลบา้นนา

 อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายควนพระ  

 (เซารเ์ทริน์) - นาโหด ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.)

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

6,071,000        

3,500,000        

2,100,000        

1,200,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 619
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอบา้นตาขุน

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายหมู่ที ่5  

ตาํบลพะแสง อาํเภอบา้นตาขนุ เชื่อมหมู่ที ่1, 6 ตาํบลพงักาญจน์

 อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอบา้นนาเดิม   

 

  ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองแมระ

บนถนนโครงข่าย อบจ.สฎ. สายหนองหญา้ปลอ้งตาํบลนาใต ้

เชื่อมตาํบลบา้นนา อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์า

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มเหมอืงแร่เก่า

ถนนสายหว้ยใหญ่ - ถนนเลยีบทางรถไฟ ตาํบลบา้นนา

 อาํเภอบา้นนาเดมิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายควนพระ  

 (เซารเ์ทริน์) - นาโหด ตาํบลทรพัยท์ว ีอาํเภอบา้นนาเดมิ

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.)

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

6,071,000                  

3,500,000                  

2,100,000                  

1,200,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 620
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

อาํเภอบา้นนาสาร   

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองโหลงโตงหมู่ที ่3

 บา้นไร่เหนือ ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อหมู่ที ่2 บา้นปลายนํา้  

ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหมาก หมู่ที ่4 - 

 บา้นคลองหาเหนือ หมู่ที ่3, ตาํบลลาํพูน เชื่อมต่อเทศบาล

เมอืงนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายนํา้พุ

หมู่ที ่2, 3, 4 ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมต่อหมู่ที ่7  บา้นควนพรุพี

 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายสามแยก

วงัใหญ่ หมู่ที ่4 ตาํบลควนศร ีเชื่อม ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 621
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอบา้นนาสาร   

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองโหลงโตงหมู่ที ่3

 บา้นไร่เหนือ ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อหมู่ที ่2 บา้นปลายนํา้  

ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหมาก หมู่ที ่4 - 

 บา้นคลองหาเหนือ หมู่ที ่3, ตาํบลลาํพูน เชื่อมต่อเทศบาล

เมอืงนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายนํา้พุ

หมู่ที ่2, 3, 4 ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมต่อหมู่ที ่7  บา้นควนพรุพี

 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายสามแยก

วงัใหญ่ หมู่ที ่4 ตาํบลควนศร ีเชื่อม ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

3,450,000        

2,350,000        

7,510,000        

2,664,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 622
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอบา้นนาสาร   

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองโหลงโตงหมู่ที ่3

 บา้นไร่เหนือ ตาํบลทุ่งเตา เชื่อมต่อหมู่ที ่2 บา้นปลายนํา้  

ตาํบลลาํพูน อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหมาก หมู่ที ่4 - 

 บา้นคลองหาเหนือ หมู่ที ่3, ตาํบลลาํพูน เชื่อมต่อเทศบาล

เมอืงนาสาร อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายนํา้พุ

หมู่ที ่2, 3, 4 ตาํบลนํา้พ ุเชื่อมต่อหมู่ที ่7  บา้นควนพรุพี

 ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายสามแยก

วงัใหญ่ หมู่ที ่4 ตาํบลควนศร ีเชื่อม ตาํบลท่าช ีอาํเภอบา้นนาสาร

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

3,450,000                  

2,350,000                  

7,510,000                  

2,664,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 623
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองพรงหมู่ที ่6

ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อ หมู่ที ่5

 ตาํบลพ่วงพรมคร  อาํเภอเคยีนซา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพนม

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคอกชา้ง -บา้นเบญจา

หมู่ที ่1 ตาํบลพลูเถือ่น เชื่อมต่อสายพทิกัษ ์พฒันา หมู่ที ่4

 และถนนสายทุ่งเจรญิ หมู่ที ่11 ตาํบลพนม อาํเภอพนม จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลส็ายสะพานนาค หมู่ที ่5

ตาํบลคลองศก อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพระแสง

 ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

 สายสปก. (บางรูป - บางปาน) หมู่ที ่4, 5 ตาํบลสนิเจรญิ

อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 624
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองพรงหมู่ที ่6

ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อ หมู่ที ่5

 ตาํบลพ่วงพรมคร  อาํเภอเคยีนซา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพนม

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคอกชา้ง -บา้นเบญจา

หมู่ที ่1 ตาํบลพลูเถือ่น เชื่อมต่อสายพทิกัษ ์พฒันา หมู่ที ่4

 และถนนสายทุ่งเจรญิ หมู่ที ่11 ตาํบลพนม อาํเภอพนม จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลส็ายสะพานนาค หมู่ที ่5

ตาํบลคลองศก อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพระแสง

 ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

 สายสปก. (บางรูป - บางปาน) หมู่ที ่4, 5 ตาํบลสนิเจรญิ

อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

3,360,000        

5,922,000        

2,015,000        

6,050,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 625
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ขา้มคลองพรงหมู่ที ่6

ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร เชื่อมต่อ หมู่ที ่5

 ตาํบลพ่วงพรมคร  อาํเภอเคยีนซา  จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพนม

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายคอกชา้ง -บา้นเบญจา

หมู่ที ่1 ตาํบลพลูเถือ่น เชื่อมต่อสายพทิกัษ ์พฒันา หมู่ที ่4

 และถนนสายทุ่งเจรญิ หมู่ที ่11 ตาํบลพนม อาํเภอพนม จงัหวดั

สุราษฎรธ์านี  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลส็ายสะพานนาค หมู่ที ่5

ตาํบลคลองศก อาํเภอพนม จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพระแสง

 ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

 สายสปก. (บางรูป - บางปาน) หมู่ที ่4, 5 ตาํบลสนิเจรญิ

อาํเภอพระแสง เชื่อมต่อหมู่ที ่5 ตาํบลไทรทอง อาํเภอชยับรุ ี 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

3,360,000                  

5,922,000                  

2,015,000                  

6,050,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 626
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้นเกาะนอ้ย -สายควนเคยีน

 ถงึเขตเทศบาลตาํบลบางสวรรค ์หมู่ที ่1 ตาํบลบางสวรรค์

 อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขานุย้ หมู่ที ่5 

ตาํบลบางสวรรค ์เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเสดจ็อาํเภอเคยีนซา

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพนุพนิ

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายสามแยกทางเขา้บ่อนํา้พรุอ้น หมู่ที ่3 ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นหว้ยลกึ -

 บา้นท่าสะทอ้น (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.) ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 627
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้นเกาะนอ้ย -สายควนเคยีน

 ถงึเขตเทศบาลตาํบลบางสวรรค ์หมู่ที ่1 ตาํบลบางสวรรค์

 อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขานุย้ หมู่ที ่5 

ตาํบลบางสวรรค ์เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเสดจ็อาํเภอเคยีนซา

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพนุพนิ

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายสามแยกทางเขา้บ่อนํา้พรุอ้น หมู่ที ่3 ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นหว้ยลกึ -

 บา้นท่าสะทอ้น (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.) ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

4,787,000        

2,044,000        

4,600,000        

4,826,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 628
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้นเกาะนอ้ย -สายควนเคยีน

 ถงึเขตเทศบาลตาํบลบางสวรรค ์หมู่ที ่1 ตาํบลบางสวรรค์

 อาํเภอพระแสง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายเขานุย้ หมู่ที ่5 

ตาํบลบางสวรรค ์เชื่อมต่อหมู่ที ่8 ตาํบลบา้นเสดจ็อาํเภอเคยีนซา

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอพนุพนิ

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี

สายสามแยกทางเขา้บ่อนํา้พรุอ้น หมู่ที ่3 ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าปรบัปรุงถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายบา้นหว้ยลกึ -

 บา้นท่าสะทอ้น (ถนนโครงข่าย อบจ.สฎ.) ตาํบลท่าสะทอ้น

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,787,000                  

2,044,000                  

4,600,000                  

4,826,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 629
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยตะปาน 12

 หมู่ที ่1 ตาํบลตะปาน เชื่อมหมู่ที ่8 ตาํบลกรูด บา้นแสงอรุณ

 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มบนถนนแอสฟลัทต์กิคนอกรตี

สายหว้ยนํา้ขาว หมู่ที ่7, 8 ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมหมู่ที ่

 13 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายดอนม่วงหมู่ที ่2 - หมู่ที ่4

 ตาํบลนํา้รอบ เชื่อมหมู่ที ่3  ตาํบลหนองไทร อาํเภอพนุพนิ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายนาลา่ง -

ไผ่พระ หมู่ที ่2 ตาํบลศรวีชิยั เชื่อมหมู่ที ่7 ตาํบลมะลวน

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 630
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยตะปาน 12

 หมู่ที ่1 ตาํบลตะปาน เชื่อมหมู่ที ่8 ตาํบลกรูด บา้นแสงอรุณ

 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มบนถนนแอสฟลัทต์กิคนอกรตี

สายหว้ยนํา้ขาว หมู่ที ่7, 8 ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมหมู่ที ่

 13 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายดอนม่วงหมู่ที ่2 - หมู่ที ่4

 ตาํบลนํา้รอบ เชื่อมหมู่ที ่3  ตาํบลหนองไทร อาํเภอพนุพนิ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายนาลา่ง -

ไผ่พระ หมู่ที ่2 ตาํบลศรวีชิยั เชื่อมหมู่ที ่7 ตาํบลมะลวน

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

8,497,000        

503,000          

2,000,000        

4,940,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 631
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตี สายซอยตะปาน 12

 หมู่ที ่1 ตาํบลตะปาน เชื่อมหมู่ที ่8 ตาํบลกรูด บา้นแสงอรุณ

 ตาํบลบา้นทาํเนียบ อาํเภอครีรีฐันิคมจงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่มบนถนนแอสฟลัทต์กิคนอกรตี

สายหว้ยนํา้ขาว หมู่ที ่7, 8 ตาํบลบางงอน อาํเภอพนุพนิ เชื่อมหมู่ที ่

 13 ตาํบลตะกกุใต ้อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายดอนม่วงหมู่ที ่2 - หมู่ที ่4

 ตาํบลนํา้รอบ เชื่อมหมู่ที ่3  ตาํบลหนองไทร อาํเภอพนุพนิ

 จงัหวดัสุราษฎรธ์านี   

ค่าก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัทต์กิคอนกรตีสายนาลา่ง -

ไผ่พระ หมู่ที ่2 ตาํบลศรวีชิยั เชื่อมหมู่ที ่7 ตาํบลมะลวน

อาํเภอพนุพนิ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

8,497,000                  

503,000                    

2,000,000                  

4,940,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 632
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

อาํเภอวภิาวดี   

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนํา้ตก - คลองหลอบ

 (ตอน 3) หมู่ที ่8, 11 ตาํบลตะกกุใต ้เชื่อมต่อหมู่ที ่9, 1

ตาํบล   ตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นคลองมยุ - นํา้พรุอ้น

 (ตโปทาวนั) หมู่ที ่13 ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวดี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเวยีงสระ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นควนเจรญิ - ตาํบล

ทุ่งหลวง หมู่ที ่3 บา้นควนเจรญิ ตาํบลเขานิพนัธ ์ถงึหมู่ที ่9

 ตาํบลทุง่หลวง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นสอ้ง -

 คลองลาํพลา หมู่ที ่7 ตาํบลเขานิพนัธ ์เชื่อมต่อตาํบลบา้น

สอ้งอาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 633
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอวภิาวดี   

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนํา้ตก - คลองหลอบ

 (ตอน 3) หมู่ที ่8, 11 ตาํบลตะกกุใต ้เชื่อมต่อหมู่ที ่9, 1

ตาํบล   ตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นคลองมยุ - นํา้พรุอ้น

 (ตโปทาวนั) หมู่ที ่13 ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวดี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเวยีงสระ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นควนเจรญิ - ตาํบล

ทุ่งหลวง หมู่ที ่3 บา้นควนเจรญิ ตาํบลเขานิพนัธ ์ถงึหมู่ที ่9

 ตาํบลทุง่หลวง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นสอ้ง -

 คลองลาํพลา หมู่ที ่7 ตาํบลเขานิพนัธ ์เชื่อมต่อตาํบลบา้น

สอ้งอาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

6,690,000        

2,040,000        

3,580,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 634
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอวภิาวดี   

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายนํา้ตก - คลองหลอบ

 (ตอน 3) หมู่ที ่8, 11 ตาํบลตะกกุใต ้เชื่อมต่อหมู่ที ่9, 1

ตาํบล   ตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวด ีจงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็สายบา้นคลองมยุ - นํา้พรุอ้น

 (ตโปทาวนั) หมู่ที ่13 ตาํบลตะกกุเหนือ อาํเภอวภิาวดี

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

อาํเภอเวยีงสระ

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นควนเจรญิ - ตาํบล

ทุ่งหลวง หมู่ที ่3 บา้นควนเจรญิ ตาํบลเขานิพนัธ ์ถงึหมู่ที ่9

 ตาํบลทุง่หลวง อาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี  

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นสอ้ง -

 คลองลาํพลา หมู่ที ่7 ตาํบลเขานิพนัธ ์เชื่อมต่อตาํบลบา้น

สอ้งอาํเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

6,690,000                  

7,077,000             7,077,000                  

2,040,000                  

3,580,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 635
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองนํา้เฒ่าหมู่ที ่2

บา้นไทรหอ้ง ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่5

 บา้นหว้ยลว่ง ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหวัสะพานหมู่ที ่3

 บา้นควนบก ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่1

ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอเกาะพะงนั

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายผูว้่า - ทอ้งนายปานนอ้ย หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายซอยสบาย-สบาย หมู่ที ่1 บา้นหาดทรายร ีตาํบล

 เกาะเต่า อาํเภอเกาพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 636
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองนํา้เฒ่าหมู่ที ่2

บา้นไทรหอ้ง ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่5

 บา้นหว้ยลว่ง ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหวัสะพานหมู่ที ่3

 บา้นควนบก ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่1

ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอเกาะพะงนั

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายผูว้่า - ทอ้งนายปานนอ้ย หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายซอยสบาย-สบาย หมู่ที ่1 บา้นหาดทรายร ีตาํบล

 เกาะเต่า อาํเภอเกาพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

3,220,000        

2,400,000        

4,775,000        

1,745,000        



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 637
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

ค่าก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ ขา้มคลองนํา้เฒ่าหมู่ที ่2

บา้นไทรหอ้ง ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่5

 บา้นหว้ยลว่ง ตาํบลพรุพ ีอาํเภอบา้นนาสารจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ค่าก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ สายบา้นหวัสะพานหมู่ที ่3

 บา้นควนบก ตาํบลเวยีงสระ อาํเภอเวยีงสระ เชื่อมต่อหมู่ที ่1

ตาํบลควนศร ีอาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

อาํเภอเกาะพะงนั

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายผูว้่า - ทอ้งนายปานนอ้ย หมู่ที ่5 ตาํบลบา้นใต ้อาํเภอ

เกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายซอยสบาย-สบาย หมู่ที ่1 บา้นหาดทรายร ีตาํบล

 เกาะเต่า อาํเภอเกาพะงนั จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

3,220,000                  

2,400,000                  

4,775,000                  

1,745,000                  



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 638
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวด  แผนงานการศึกษา
 แผนงาน

บริหารงานท ัว่ไป

 แผนงานการรกัษา

ความสงบภายใน
แผนงานสาธารณสขุงบ

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายนํา้ตกเพชรพนมวฒัน ์หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่ 138,000          

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 11,801,200      2,580,000        

เงนิอดุหนุนเอกชน

เงนิอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

141,946,050     2,045,000        198,404,200     10,810,000      รวมงบประมาณทัง้สิ้น

เงนิอดุหนุนงบเงนิอดุหนุน



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 639
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายนํา้ตกเพชรพนมวฒัน ์หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

เงนิอดุหนุนเอกชน

เงนิอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

เงนิอดุหนุนงบเงนิอดุหนุน

แผนงานเคหะและ

ชมุชน

แผนงาน

อตุสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชมุชน

แผนงานการศาสนา

 วฒันธรรมและ

นนัทนาการ

4,000,000        

1,900,000        

2,000,000        5,820,000        

8,700,000        

90,007,320      53,758,860      223,956,100     243,297,800     



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 640
                                                     แผนงาน

  ประเภทรายจา่ย

หมวดงบ

อาํเภอกาญจนดิษฐ ์

โครงการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วโดยก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ

เหลก็สายนํา้ตกเพชรพนมวฒัน ์หมู่ที ่4 ตาํบลป่าร่อน

อาํเภอกาญจนดษิฐ ์จงัหวดัสุราษฎรธ์านี

คา่บาํรุงรกัษาและปรบัปรุงที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

งบรายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่ รายจา่ยอืน่

เงนิอดุหนุนองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอืน่

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

เงนิอดุหนุนเอกชน

เงนิอดุหนุนกจิการที่เป็นสาธารณประโยชน์

รวมงบประมาณทัง้สิ้น

เงนิอดุหนุนงบเงนิอดุหนุน

รวมแผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง

4,000,000                  

1,000,000             1,000,000                  

2,038,000                  

360,000               22,561,200                

1,000,000             1,000,000                  

8,700,000                  

21,313,500            59,461,170            1,045,000,000             


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

