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คํานํา 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก!ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  
7)  พ.ศ.  ๒๕6๒  มาตรา  ๕๘/๕  วรรค  4  กําหนดให!นายกองค�การบริหารส�วนตําบลซึ่งเป6นผู!บริหารในเขตองค�การ
บริหารส�วนตําบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตตําบลนั้น  กระผม   นายอุดม  ไชยภักดี  ได!รับความ
ไว!วางใจจากประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะขันธ�  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ให!เข!ามาทําหน!าที่ในตําแหน�ง
สําคัญนี้   เมื่อวันที่ 9  กันยายน   ๒๕๕5  โดยพระราชบัญญัติดังกล�าว กําหนดให!นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
แถลงนโยบายต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลก�อนเข!าดํารงตําแหน�ง  และจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได!แถลงไว!ต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเป6นประจําทุกปC   
 
  ในรอบปCงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๓  กระผมและผู!ช�วยผู!บริหาร  ได!ดําเนินงานตามนโยบายที่ได!แถลงไว!
ต�อสภาฯ  เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕5  ตามบทบาทและอํานาจหน!าที่ขององค�การบริหารส�วนตําบล  รวมทั้งภารกิจ
ถ�ายโอนต�าง ๆ  ที่เพิ่มมากขึ้นโดยคํานึงถึงความจําเป6นเร�งด�วนและความต!องการของประชาชนเป6นสําคัญ  ตามสถานะ
ทางการคลังขององค�กร  ซึ่งการดําเนินงานมุ�งเน!นให!เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนในท!องถิ่นอย�างแท!จริง  องค�การ
บริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ได!รวบรวมผลการดําเนินงานในรอบปCที่ผ�านมา  โดยได!จัดทําเป6นรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้ ขึ้น 
 
  ผลแห�งความสําเร็จในการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  เกิดจากความร�วมมือ
จากทุกภาคส�วน   ทั้งส�วนราชการที่เกี่ยวข!อง   สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล   พนักงานส�วนตําบล  พนักงาน
จ!าง  ตลอดจนผู!เกี่ยวข!องอื่น ๆ  เป6นอย�างดียิ่ง  กระผมและผู!ช�วยผู!บริหาร  ตั้งปณิธานแน�วแน�ว�าจะบริหารจัดการ
องค�กรนี้ให!เป6นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก�ประชาชนในท!องถิ่น อย�างยั่งยืนต�อไป  ดังสโลแกนที่ว�า  
“สร!างสรรค�และพัฒนาตําบลเกาะขันธ�  ให!เป6นตําบลที่น�าอยู�อย�างยั่งยืน” 
 
 
 

(นายอุดม  ไชยภักดี) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ� 
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คําแถลงนโยบายของ  นายอุดม  ไชยภักด ี
นายกองค0การบริหารส(วนตําบลเกาะขันธ0 

แถลงต(อสภาองค0การบริหารส(วนตําบลเกาะขันธ0 
วันท่ี  3  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2555 

******************** 
ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ที่เคารพ 
 

ตามที่ได!มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  เมื่อวันที่  9  กันยายน  พ.ศ.  2555  
ซึ่งเป6นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามที่กําหนดไว!ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล 
พ.ศ.2537  แก!ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546  กระผมได!รับความไว!วางใจจากพี่น!องประชาชนตําบลเกาะขันธ�  
ให!ดํารงตําแหน�งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได!
มีมติในการประชุม  ครั้งที่  104/2555  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2555  เห็นชอบให!ประกาศผลการเลือกตั้ง  แล!ว
นั้น 

บัดนี้  กระผมได!กําหนดนโยบายการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ที่มีความสอดคล!องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (ฉบับที่  11)  พ.ศ. 2555 – 2559  วาระแห�งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  
แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กร
ปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  แผนพัฒนาองค�การบริหารส�วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  เสร็จสิ้น
แล!ว  และขอนําเรียนท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ� ผู!ทรงเกียรติ  เพื่อให!ได!รับทราบถึง
เจตนารมณ�และนโยบายของกระผมที่มุ�งมันจะสร!างเสถียรภาพและความม่ันคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ของ
องค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  เพื่อประโยชน�สุขของประชาชนชาวตําบลเกาะขันธ�อย�างทั่วถึง  โดยมีหลักการและ
แนวทางในการปฏิบัติงานที่สําคัญ  ดังนี้   

1. ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ตามที่กระผมแสดงเจตนารมณ�และ
กําหนดนโยบายให!ไว!กับประชาชนเมื่อตอนเป6นผู!สมัครรับเลือกตั้ง  โดยจะยึดประชาชนเป6นศูนย�กลาง  เป6น
ศูนย�กลางในการพัฒนา(Administration  to  citizen  center)  และหลักการพัฒนาอย�างสมดุล  และยั่งยืน 
(Balance  Development  and  sustainable  Development)  โดยจะพัฒนาให!ครอบคลุม  ในทุกๆด!าน  คือ  
ด!านบริการสาธารณะและโครงสร!างพื้นฐาน  ด!านเศรษฐกิจและการแก!ปfญหาความยากจน  ด!านสังคมและ
คุณภาพชีวิต  ด!านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม  ด!านการเมืองการบริหารและการปกครอง  และ
ด!านการศึกษา กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่ง
ได!แก�  การศึกษาในระดับปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  ซึ่งได!แก�  การศึกษาในระดับปฐมวัยและการจัดสวัสดิการสังคมรวมถึงการจัดกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให!กับผู!สูงอายุ  คนพิการและผู!ด!อยโอกาสในชุมชน  กระผมได!ให!ความสําคัญเป6นพิเศษ 

/...๒. ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล... 
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2. ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการบูรณาการแผนพัฒนาของ

องค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�   ให!มีความสอดคล!องกับยุทธศาสตร�การพัฒ นาจังหวัด
นครศรีธรรมราช  และกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราชเข!าด!วยกัน 

3. นําพระราชดํารัสพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัวมาเป6นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
4. บริหารงานโดยใช!หลักบริหารกิจการบ!านเมืองที่ดี  (Good  governance)  และการบริหารโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

(Result based  management)   
สําหรับนโยบายการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�ของกระผมที่จะดําเนินการในระยะเวลา  4  ปC  ที่
กระผมดํารงตําแหน�งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  กระผมมีนโยบายการพัฒนาในด!านต�างๆ  ดังนี้ 

1. นโยบายเร(งด(วน 
1.1 แก!ไขปfญหาถนนชํารุด  เป6นหลุมเป6นบ�อ  ในเส!นทางที่ติดต�อระหว�างตําบลและในเส!นทางในพื้นที่ทาง

การเกษตรของราษฎรภายในตําบล 
1.2 พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ให!เป6นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กที่มี

คุณภาพ 
1.3 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู!สูงอายุ  คนพิการ  และผู!ด!อยโอกาสใน

สังคม  อย�างทั่วถึงและเป6นธรรม 
1.4 ส�งเสริมกิจกรรมด!านเด็กและเยาวชน  ในด!านกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให!ห�างไกลจากยาเสพติด 
1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  โดยใช!หลักการบริหาร

กิจการบ!านเมืองที่ดี  เพื่อให!การบริหารราชการบรรลุเปoาหมาย  ดังต�อไปนี้ 
(๑) เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ� 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ!มค�าในเชิงภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ� 
(๔) ไม�มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป6น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการให!ทันต�อสถานการณ� 
(๖) ประชาชนได!รับการอํานวยความสะดวกและได!รับการตอบสนองความต!องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย�างสมํ่าเสมอ 

2.  ด%านบริการสาธารณะและโครงสร%างพื้นฐาน 
2.1 สร!างปรับปรุงถนน ให!พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจร และขนส�งผลผลิตทางการเกษตร 
2.2 ขยายเขตไฟฟoาให!มใีช!ทุกครัวเรือน  ร�วมทั้งการติดตั้งไฟฟoาตามสถานที่สาธารณะ 
2.3 สร!างปรับปรุงแหล�งน้ํา  เพื่ออุปโภคบริโภค  และเพื่อการเกษตร  โดยการขุดสระน้ํา  บ�อน้ําตื้น  และ

ระบบประปา 
/...๒.๔ สร!างปรับปรุงอาคาร... 
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2.4 สร!างปรับปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะให!พอเพียงและมีคุณภาพ 

3. ด%านเศรษฐกิจและการแก%ปIญหาความยากจน 
3.1 ส�งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัว 
3.2 ส�งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน  เช�น  การทําสวนยางพารา  สวนปาล�มน้ํามัน  สวนผลไม!  ฯลฯ 
3.3 ส�งเสริมการทําอาชีพเสริม  โดยสนับสนุนกลุ�มอาชีพต�างๆในตําบลทั้งในด!านเงินลงทุนและวิชาการ 
3.4 จัดสร!าง  ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข!อง  และจําเป6นต�อการประกอบอาชีพให!พอเพียงและมี

คุณภาพ  เช�น  ถนน  แหล�งน้ํา  ไฟฟoา  เป6นต!น 
3.5 ส�งเสริมให!มีการร�วมมือกันในระบบการผลิต  และการจําหน�าย 
3.6 ส�งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค�กรภาครัฐ  และครัวเรือน 
3.7 ก�อสร!างตลาด  OTOP (โอท!อป) 
3.8 ก�อสร!างตลาดการเกษตร  (ตลาดสด) 

4. ด%านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1 ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให!ประชาชนมีสุขภาพที่ดใีนด!านสาธารณสุข 
4.2 สนับสนุนการปoองกันและปราบปรามยาเสพติด 
4.3 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู!ด!อยโอกาส 
4.4 สนับสนุนการดําเนินงานด!านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
4.5 สนับสนุนการปoองกันและช�วยเหลือประชาชนที่ได!รับความเดือดร!อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 
4.6 การส�งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
4.7 การส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 
4.8 ส�งเสริมการสร!างครอบครัวอบอุ�น  เข!มแข็ง  โดยส�งเสริมให!สมาชิกในครอบครัวมีความรัก  ความเข!าใจ  

มีจิตสํานึกที่ดีในการรับผิดชอบต�อสังคม  รู!จักบทบาทและหน!าที่ของตนเอง  ไม�สร!างปfญหาให!เป6นภาระ
แก�สังคม 

4.9 จัดตั้งโรงพักเพื่อประชาชน (สภ.ย�อยระดับตําบล) 
4.10 สานต�อตําบลต!นแบบ  ด!านการพัฒนาสังคม 
4.11 สานต�อกองทุนสวัสดิการผู!สูงอายุ  คนพิการ  ผู!ด!อยโอกาส 
4.12 สานต�อกองทุนสวัสดิการ  อปพร.  อสม. 
4.13 ปรับปรุงภูมิทัศน�  สิ่งแวดล!อม  สถานที่ท�องเที่ยวในตําบลเกาะขันธ� 

5. ด%านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1 ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.2 ส�งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปfญญาท!องถิ่น 
5.3 ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให!เป6นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ 

/...๕.๔ ส�งเสริมการกีฬา... 
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5.4 ส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ  เพื่อแก!ปfญหายาเสพติดและใช!เวลาว�างให!เกิดประโยชน� 
5.5 ส�งเสริมการจัดการแข�งขันกีฬาในระดับชุมชน 
5.6 พัฒนาตําบลสู�ประชาคมอาเซียน 
5.7 ส�งเสริมการศึกษาสู�ความเป6นเลิศทางวิชาการ 
5.8 สานต�อกองทุนเพื่อการศึกษาระดับตําบล 

6. ด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
6.1 ส�งเสริมและรณรงค�การมีส�วนร�วมของประชาชนให!มีการอนุรักษ�ฟxyนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
6.2 สนับสนุนให!มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน  เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
6.3 ส�งเสริมให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
6.4 สนับสนุนการดําเนินโครงการลดภาวะโลกร!อนและการณรงค�แก!ไขปfญหาภาวะโลกร!อน 

7. ด%านการเมืองการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 
7.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด!านการเมือง  การบริหารราชการ  การกระจายอํานาจและ

การปoองกันและปราบปรามการทุจริต 
7.2 บริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.3 ส�งเสริมความรู!  ความเข!าใจเกี่ยวกับกิจการขององค�การบริหารส�วนตําบล  ให!แก�ประชาชนและองค�กร

อื่นๆที่เกี่ยวข!อง 
7.4 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท!องถิ่น 
7.5 พัฒนาองค�กร  บุคลากร  เครื่องมือ  เครื่องใช!ในการปฏิบัติงานให!มีประสิทธิภาพ 
7.6 พัฒนาบุคลกรให!มีความรู!  ความสามารถและทักษะ  เพื่อให!สามารถปฏิบัติงานได!อย�างมีประสิทธิภาพ 
7.7 ให!ความสําคัญของการประสานงานภาคประชาชน  กํานัน  ผู!ใหญ�บ!าน  ผู!นําชุมชน  ส.อบต. 

 
กระผมหวังเป6นอย�างยิ่งว�านโยบายต�างๆ ที่กระผมได!แถลงต�อสภาองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ในวันนี้

จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได!ภายในระยะเวลา  4  ปC  ที่กระผมดํารงตําแหน�งนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  อัน
จะนํามาซึ่งประโยชน�สุขของพี่น!องประชาชนชาวตําบลเกาะขันธ�  สมด่ังเจตนารมณ�และนโยบายที่กระผมได!ให!ไว!แก�
ประชาชน  โดยสามารถสร!างสรรค�การพัฒนาตําบลเกาะขันธ�ให!เป6น  “ตําบลที่น�าอยู�ได!อย�างยั่งยืน”  ต�อไป 

 
ขอขอบคุณ 

 
นายอุดม  ไชยภักดี 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ� 
 

/…ข!อมูลรายรับ... 
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ข%อมูลรายรับ 
รายการ ประมาณการ รับจริง ผลต(าง 

หมวดภาษีอากร 
-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร!าง 
-ภาษีบํารุงท!องที่ 
-ภาษีปoาย 

7๔๕,000 
4๙๕,000 
10,000 
๒๔0,000 

855,529.91 
489,183.25 
142,961.66 
223,385 

+85,529.91 
+59,183.25 
-7,038.34 
-43,385 

ค(าธรรมเนียม ค(าปรับและใบอนุญาต 
-ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
-ค�าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
-ค�าธรรมเนียมป�ดโปรย ติดตั้งแผ�นประกาศ 
หรือแผ�นปลิวเพื่อการโฆษณา 
-ค�าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย� 
-ค�าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย 
-ค�าธรรมเนียมอื่นๆ 
-ค�าปรับผู!กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 
-ค�าปรับการผิดสัญญา 
-ค�าใบอนุญาตให!ตั้งตลาดเอกชน 
-ค�าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
-ค�าใบอนุญาตอื่นๆ 

32๙,500 
1,๕00 
1๐0,000 
๕00 
 
2,๐00 
๑๕๐,๐๐๐ 
๔,000 
๑๕,000 
๕๐,000 
1,500 
3,000 
๒,๐๐๐ 

49,230.80 
1,590.80 
- 
7,000 
120 
 
1,010 
1,780 
17,700 
12,824 
- 
3,570 
196 

-273,269.2 
+290.80 
-150,000 
-93,000 

-80 
 

+10 
-2,220 
+6,700 

-37,176 
-1,500 
+570 
+196 

หมวดรายได%จากทรัพย0สิน 
-ดอกเบี้ย 

200,000 
200,000 

154,207.03 
154,207.03 

45,792.97 
+45,792.97 

หมวดรายได%เบ็ดเตล็ด 
-ค�าขายแบบแปลน 
-รายได!เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

๑5๕,000 
๑๒,000 
๓๕,000 

168,840 
124,000 
44,840 

118,840 
+94,000 
+24,840 

หมวดภาษีจัดสรร 
-ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�และล!อเลื่อน 
-ภาษีมูลค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 
-ภาษีมูลค�าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได!ฯ 
-ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

2๕,๔๗๐,๕00 
5๔๑,000 
10,๑00,000 
4,200,000 
1๘0,000 

24,300,923 
541,773.39 
10,214,883.13 
3,608,264.42 
125,265.64 

-694,076.95 
+41,773.39 
+214,883.13 
-591,735.58 

-4,734.36 
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-ภาษีสรรพสามิต 
-ค�าภาคหลวงและค�าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว�าด!วยป�าไม! 
-ค�าภาคหลวงแร� 
-ค�าภาคหลวงป�โตรเลียม 
-ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรม 
ตามประมวลกฎหมายและที่ดิน 
-ค�าธรรมเนียมและค�าใช!น้ํา
บาดาล 

7,๘0๔,๕00 
40,000 
 
๒๐0,000 
๒๐0,000 
2,200,000 
 
 
5,000 

7,810,036.46 
32,461 
 
216,102.86 
148,121.18 
1,603,505 
 
510 

+210,036.46 
-7,539 
 
+76,102.86 
-31,878.82 
-596,495 
 
-4,490 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
-เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ
ดําเนินการตาม 
อํานาจหน!าที่และภารกิจถ�ายโอน 

3๑,๖00,000 
3๑,๖00,000 
 

29,812,201 
29,812,201 

-187,799 
-187,799 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 10,827,700 10,827,700 

กองทุน สปสช. ๗๗๖,29๗ 684,239.79 - 

กองทุนสิ่งแวดล!อม 400,000   

เงินรางวัลการบริหารกิจการ
บ!านเมืองที่ดี 

1,500,000   

รวมรับ ๖๑,1๗๖,๒9๗ 68,752,880.50 11,741,140.70 
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ข%อมูลรายจ(าย 
รายการ ประมาณการ รายจ(ายจากเงิน

งบประมาณ 
รายจ(ายจากเงิน 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
รวม 

งบกลาง 19,036,817 18,691,572 - 18,691,572 

เงินเดือน(ฝ�ายการเมือง) 2,487,400 2,316,480 - 2,316,480 

เงินเดือน(ฝ�ายประจํา) 8,495,940 8,448,061.13 - 8,448,061.13 

ค�าตอบแทน 519,200 423,710 - 423,710 

ค�าใช!สอย 7,200,430 6,199,253.02 - 6,199,253.02 

ค�าวัสดุ 3,958,413 3,462,248.04 - 3,462,248.04 

ค�าสาธารณูปโภค 591,000 531,488.20 - 531,488.20 

ค�าครุภัณฑ� 1,586,300 1,465,110 530,700 1,995,810 

ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร!าง 9,154,000 9,064,200 10,297,000 19,361,200 

เงินอุดหนุน 3,298,000 3,262,000 - 3,262,000 

รวมจ(าย(ข%อบัญญัติฯ) 56,327,500 53,864,122.39 10,827,700 64,691,822.39 
กองทุน สปสช. 684,239.79 684,239.79 - 684,239.79 

กองทุนสิ่งแวดล!อม - 400,000 - 400,000 

เงินรางวัลการบริหาร
กิจการบ!านเมืองที่ดี 

- 1,500,000 - 1,500,000 

รวมจ(ายท้ังหมด 57,011,739.79 56,048,362.18 10,827,700 66,876,062.18 
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1. นโยบายเร(งด(วน 
1.1 แก!ไขปfญหาถนนชํารุด  เป6นหลุมเป6นบ�อ  ในเส!นทางที่ติดต�อระหว�างตําบลและในเส!นทางในพื้นที่ทางการเกษตรของ

ราษฎรภายในตําบล 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 เงินสํารองจ�าย(ซ�อมแซมถนนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

เร�งด�วน บรรเทาปfญหาความเดือดร!อนของ
ประชาชน) 
-ซ�อมแซมถนน ม.6 
-ซ�อมแซมถนน ม.9 
-ซ�อมแซมไหล�ทางถนนสายหน!า       วัดควนดิน
แดง ม.4 
-ซ�อมแซมถนนลูกรัง ม.9  3 สาย 
-ซ�อมแซมถนนลูกรัง ม.1,4 
-ซ�อมแซมถนนลาดยาง    ม.4,8,10 
-บุกเบิกถนนสายเสริมสุข   ม.10   

3,062,000 
 
 
429,000 
365,000 
65,000 
 
249,000 
111,000 
88,000 
42,900 

3,056,266 
 
 
429,000 
365,000 
65,000 
 
249,000 
111,000 
88,000 
42,900 

5,734 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

2 ค�าวัสดุก�อสร!าง(ถมถนนที่เป6นหลุมบ�อ) 400,000 397,020 2,980 

รวม 1,749,900 1,746,920 2,980 

                      ๑.๒  พัฒนาศูนย�พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ให!เป6นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 โครงการจัดงานวันวิชาการของศูนย�พัฒนาเด็ก

เล็ก 
40,000 40,000 - 

2 โครงการสนับสนุนค�าใช!จ�ายการบริหาร
สถานศึกษาสําหรับ  3 ศพด.(ลานนา,ทุ�งใหญ�,สี่
กั๊ก) (ค�าอาหารกลางวัน,ค�าจัดการเรียนการสอน,
ค�าใช!จ�ายในการจัดการศึกษาฯ, 

1,341,070 1,339,410 1,660 

รวม 1,381,070 1,379,410 1,660 
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1.3 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู!สูงอายุ  คนพิการ  และผู!ด!อยโอกาสในสังคม  อย�าง
ทั่วถึงและเป6นธรรม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 โครงการส�งเสริมสุขภาพจิตผู!สูงอายุโดยใช!

หลักคําสอนทางศาสนา 
33,000 - 33,000 

2 โครงการอบรมส�งเสริมความรู!และพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู!สูงอายุ 

130,000 126,424 3,576 

3 โครงการแข�งขันกีฬาผู!สูงอายุอําเภอชะอวด 
ปC 2562 

6,000 - 6,000 

4 เบี้ยยังชีพผู!สูงอายุ 11,893,968 11,645,500 248,468 

5 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,204,800 3,204,800 - 

6 เบี้ยยังชีพผู!ป�วยเอดส� 90,000 52,000 38,000 

7 คก.ห�วงใยใส�ใจสุขภาพผู!สูงอายุ(สปสช.) 70,400 70,400 -(อุดหนุน รพ.
สต.บ!านไม!
เสียบ) 

8 คก.สร!างสุขผู!สูงอายุ(สปสช.) 20,000 20,000 -(อุดหนุน
ชมรมผู!สูงอายุ) 

รวม 15,448,168 15,119,124 329,044 

 
                                     ๑.๔   ส�งเสริมกิจกรรมด!านเด็กและเยาวชน  ในด!านกีฬาและนันทนาการ  เพื่อให!ห�างไกลจากยาเสพติด 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 โครงการแข�งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน 

เยาวชนและประชาชนฯ 
15,000 - 15,000 

2 คก.แข�งขันกีฬาครอบครัวอุ�นใจต!านภัยยา
เสพติด 

250,000 249,902 98 

3 คก.วัยกล!า วัยใส ต!านภัยยาเสพติด(สปสช.) 37,900 37,900 -(อุดหนุน ร.ร.
เกาะขันธ�ฯ) 

รวม    
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1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  โดยใช!หลักการบริหารกิจการ

บ!านเมืองที่ดี  เพื่อให!การบริหารราชการบรรลุเปoาหมาย  ดังต�อไปนี้ 
(๑) เกิดประโยชน�สุขแก�ประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ� 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ!มค�าในเชิงภารกิจขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ� 
(๔) ไม�มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป6น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส�วนราชการให!ทันต�อสถานการณ� 
(๖) ประชาชนได!รับการอํานวยความสะดวกและได!รับการตอบสนองความต!องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย�างสมํ่าเสมอ 
 

-  องค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  ได!รับรางวัลองค�กรปกครองส�วนท!องถิ่นที่มีการบริหารกิจการที่ดี  ประจําปC
งบประมาณ  พ.ศ.2562   ประเภททั่วไป  รางวัลชมเชย  ได!รับเงินรางวัล  1,500,000  บาท  จากคณะกรรมการ
กระจายอํานาจให!แก�องค�กรปกครองส�วนท!องถิ่น  โดยรับรางวัลจากพลเอกประยุทธ�       จันทร�โอชา  นายกรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่  31  ตุลาคม  2562  ที่ตึกสันติไมตรี  ทําเนียบรัฐบาล   เป6นผลมาจากการประเมินประสิทธิภาพขององค�กร
ปกครองส�วนท!องถิ่น(Local  Performance  Assessment) (LPA)  ประจําปC พ.ศ.2561  ซึ่งองค�การบริหารส�วนตําบล
เกาะขันธ�ได!คะแนน  91.02  ลําดับที่  1  ของอําเภอชะอวด     
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2.  ด%านบริการสาธารณะและโครงสร%างพื้นฐาน 
     2.1 สร!างปรับปรุงถนน ให!พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจร และขนส�งผลผลิตทางการเกษตร 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายชลประทาน 5 

(ฝf�งซ!าย) ม.4 
500,000 496,000 4,000 

2 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายชลประทานสาย 4 
(ฝf�งซ!าย) ม.1 

500,000 495,000 5,000 

3 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายใต!สายไฟ ม.7 500,000 495,000 5,000 

4 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายตาทัย(รื่นนิยม) ม.5 500,000 - 500,000 
(เบิกตัดปC) 

5 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายบ!านกลาง ม.9 500,000 495,500 4,500 

6 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายปากทางลานนา-
สายในบ!านไม!เสียบ ม.2 

500,000 497,000 3,000 

7 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายเสริมเจริญสุข ม.
10 

500,000 495,000 5,000 

8 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายหลังวัดควนดินแดง 
ม.8 

500,000 495,000 5,000 

9 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายห!วยยาง ม.3 500,000 499,000 1,000 

10 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายคชรัตน� ซ.1(ทางเข!า
บ!านนายล!อม) ม.8 

188,000 187,500 500 
(โอนเพิ่ม) 

11 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายทุ�งนาบน 1 ม.2  484,000 482,000 2,000 
(โอนเพิ่ม) 

12 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายบ!านกลาง ม.9 109,000 102,000 7,000 
(โอนเพิ่ม) 

13 คก.ก�อสร!างถนน คสล.สายบ!านตีน ม.3 324,000 321,500 2,500 
(โอนเพิ่ม) 

14 คก.ปรับปรุงถนนสายประชาร�วมใจ พร!อมวาง
ท�อระบายน้ํา ม.6 

500,000 498,000 2,000 
(เบิกตัดปC) 

รวม 6,105,000 5,063,500 1,041,500 
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2.2 ขยายเขตไฟฟoาให!มใีช!ทุกครัวเรือน  ร�วมทั้งการติดตั้งไฟฟoาตามสถานที่สาธารณะ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย�พร!อม

ติดตั้งฯ 
495,000 - 495,000 

(เบิกตัดปC) 

2 คก.ติดตั้งไฟฟoาแสงสว�างสวนสาธารณะบ!าน
ไม!เสียบและบ!านเกาะร!าว 

500,000 498,200 1,800 

รวม 995,000 498,200 496,800 

 
2.3 สร!างปรับปรุงแหล�งน้ํา  เพื่ออุปโภคบรโิภค  และเพื่อการเกษตร  โดยการขุดสระน้ํา  บ�อน้ําตื้น  และระบบ
ประปา 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 ขุดลอกบ�อยืมชลประทานสาย 4 ฝf�งซ!าย ม.1 133,500 133,500 - 

2 ขุดลอกบ�อยืมชลประทานสาย 3 ฝf�งขวา ม.1 120,000 120,000 - 

3 ขุดลอกคลองเหมืองกลาง ม.1 บ!านป�ายาง 236,000 236,000 - 

4 วางท�อระบายน้ํา คสล. ม.10 23,800 23,800 - 

5 ซ�อมท�อเมนส�งน้ําดิบเพื่อการเกษตร ม.6 41,000 41,000 - 

6 วางท�อระบายน้ํา คสล.ม.5 99,000 99,000 - 

7 ขุดลอกลําห!วยทุ�งไม!ปลายปfก-วังพร!าว ม.4 56,000 56,000 - 

รวม 709,300 709,300 - 

 
2.4 สร!างปรับปรุงอาคารและสถานที่สาธารณะให!พอเพียงและมีคุณภาพ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.ปรับภูมิทัศน�หน!า สนง.อบต. 120,000 - 120,000(เบิกตัดปC) 

2 คก.ปรับปรุงอาคารศูนย�ฝ�กอาชีพผู!สูงอายุ
และคนพิการ 

1,000,000 - 1,000,000(เบิกตัดปC) 

3 คก.ปรับปรุงศูนย�ข!อมูลข�าวสารฯ 494,000 - 494,000(เบิกตัดปC) 

รวม 1,614,000 - 1,614,000 
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3. ด%านเศรษฐกิจและการแก%ปIญหาความยากจน 
3.1 ส�งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ!าอยู�หัว 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 - - - - 

รวม    

3.2 ส�งเสริมอาชีพเกษตรยั่งยืน  เช�น  การทําสวนยางพารา  สวนปาล�มน้ํามัน  สวนผลไม!  ฯลฯ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.จัดงานผลผลิตทางการเกษตร

และของดีตําบลเกาะขันธ� 
250,000 250,000 - 

รวม 250,000 250,000 - 

3.3 ส�งเสริมการทําอาชีพเสริม  โดยสนับสนุนกลุ�มอาชีพต�างๆในตําบลทั้งในด!านเงินลงทุนและวิชาการ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.คัดกรองกลุ�มเสี่ยงสารเคมใีน

เลือดกลุ�มอาชีพเกษตรกรรม(สปสช.) 
16,500 16,500 -อุดหนุน รพ.สต.

บ!านไม!เสียบ 

2 คก.ปรับปรุงอาคารศูนย�ฝ�กอาชีพ
ผู!สูงอายุและคนพิการ 

1,000,000 - 1,000,000 
(เบิกตัดปC) 

รวม 1,016,500 16,500 1,000,000 

3.4 จัดสร!าง  ปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข!อง  และจําเป6นต�อการประกอบอาชีพให!พอเพียงและ 
มีคุณภาพ  เช�น  ถนน  แหล�งน้ํา  ไฟฟoา  เป6นต!น 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 จัดสร!างถนน(รายละเอียดตาม 2.1) 6,105,000 5,063,500 1,041,500 

2 ปรับปรุงถนน(รายละเอียดตาม 1.1) 1,749,900 1,746,920 2,980 

3 จัดสร!างและปรับปรุงแหล�งน้ํา(รายละเอียด
ตาม 2.3) 

709,300 709,300 - 

4 จัดสร!างและปรับปรุงระบบไฟฟoา
(รายละเอียดตาม 2.2) 

995,000 498,200 496,800 

รวม 9,559,200 8,017,920 1,541,280 
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3.5 ส�งเสริมให!มีการร�วมมือกันในระบบการผลิต  และการจําหน�าย 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.จัดงานผลผลิตทางการเกษตร

และของดีตําบลเกาะขันธ� 
250,000 250,000 - 

รวม 250,000 250,000 - 

3.6 ส�งเสริมนโยบายประหยัดพลังงานทั้งในองค�กรภาครัฐ  และครัวเรือน 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.จัดซื้อไฟถนนพลังงาน

แสงอาทิตย�พร!อมติดตั้งฯ 
495,000 - 495,000(เบิกตัดปC) 

รวม 495,000 - 495,000(เบิกตัดปC) 

3.7 ก�อสร!างตลาด  OTOP (โอท!อป) 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 - - - - 

รวม    

3.8 ก�อสร!างตลาดการเกษตร  (ตลาดสด) 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 - - - - 

รวม    
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4. ด%านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1 ส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให!ประชาชนมีสุขภาพที่ดใีนด!านสาธารณสุข 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย� 10,000(โอนลด) - - 

2 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร�หรือการแพทย�(งาน
สาธารณสุข) 

15,000 
(โอนลด 5,000) 

- 10,000 

3 ค�าจัดซื้อถังเก็บน้ําบนดิน 18,000 18,000 - 

4 คก.ตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลเคลื่อนที่
สมเด็จพระเจ!าลูกยาเธอเจ!าฟoาจุฬาภรณ�
วลัยลักษณ�ฯ 

40,100 10,032 68 

5 คก.รณรงค�ปoองกันโรคพิษสุนัขบ!าฯ 65,000 64,952 48 

6 คก.รณรงค�และส�งเสริมการปoองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน 

24,400 24,400 - 

7 คก.สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย�าง
ต!านภัยมะเร็งเต!านม 

60,500 60,500 - 

8 คก.หน�วยบริการการแพทย�ฉุกเฉิน 492,000 467,702.80 24,297.20 

9 คก.อบรมหมอหมู�บ!านเพื่อผู!ป�วยเรื้อรังใน
พระราชประสงค� 

75,000 74,932 68 

10 คก.ร!านชําปลอดภัยใส�ใจสุขภาพผู!บรโิภค
ฯ(สปสช.) 

18,400 18,400 - (อุดหนุน รพ.สต.บ!าน
ไม!เสียบ) 

11 คก.ปoองกันและควบคุมโรคติดต�อ
(สปสช.) 

37,450 37,450 - (อุดหนุน รพ.สต.บ!าน
ไม!เสียบ) 

12 คก.ใส�ใจสุขภาพ “ห�างไกลโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง”(สปสช.) 

55,000 55,000 - (อุดหนุน รพ.สต.บ!าน
ไม!เสียบ) 

13 คก.กินอย�างไร ห�างไกลโรค(สปสช.) 15,680 15,680 -(อุดหนนุ ร.ร.เกาะขันธ�ฯ) 

14 คก.สุขภาพดีเริ่มที่โรงเรียน(สปสช.) 18,200 18,200 -(อุดหนุน ร.ร.ควนดินแดง) 

15 คก.สุขภาพดีอยู�ที่การรู!จักกิน(สปสช.) 12,520 12,520 -(อุดหนุน ร.ร.ควนดินแดง) 

16 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 9,620 9,620 -(อุดหนุน อสม.  ม.1) 

17 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 9,620 9,620 -(อุดหนุน อสม.  ม.2) 
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18 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 8,400 8,400 -(อุดหนุน อสม.  ม.3) 



 

 

 

19 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 9,620 9,620 -(อุดหนุน อสม.  ม.4) 

20 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 9,620 9,620 -(อุดหนุน อสม.  ม.5) 

21 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 9,620 9,620 -(อุดหนุน อสม.  ม.6) 

22 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 9,620 9,620 -(อุดหนุน อสม.  ม.7) 

23 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 9,620 9,620 -(อุดหนุน อสม.  ม.8) 

24 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 8,400 8,400 -(อุดหนุน อสม.  ม.9) 

25 คก.ลด ละ เลิก บุหรี่ในชุมชน(สปสช.) 8,400 8,400 -(อุดหนุน อสม.  ม.10) 

26 ให!ความรู!และเฝoาระวังเกี่ยวกับโรค
ไข!เลือดออก(สปสช.) 

19,700 19,700 - 
ศพด.บ!านสี่กั๊ก 

27 ให!ความรู!และเฝoาระวังเกี่ยวกับโรค
ไข!เลือดออก(สปสช.) 

19,700 19,700 - 
ศพด.บ!านลานนา 

28 ให!ความรู!และเฝoาระวังเกี่ยวกับโรค
ไข!เลือดออก(สปสช.) 

15,900 15,900 - 
ศพด.บ!านทุ�งใหญ� 

 ส�งเสริมพัฒนาการและเฝoาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กก�อนวัยเรียน(สปสช.) 

19,700 19,700 - 
ศพด.บ!านสี่กั๊ก 

 ส�งเสริมพัฒนาการและเฝoาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กก�อนวัยเรียน(สปสช.) 

19,700 19,700 - 
ศพด.บ!านลานนา 

     

     

 ส�งเสริมพัฒนาการและเฝoาระวังภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กก�อนวัยเรียน(สปสช.) 

15,900 15,900 - 
ศพด.บ!านทุ�งใหญ� 

 แก!ปfญหาด!านสาธารณสุขกรณีเกิดภัย
พิบัติหรือโรคระบาด(สปสช.) 

50,000 - 50,000 

รวม    

 
4.2 สนับสนุนการปoองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.วัยกล!า วัยใส ต!านภัยยาเสพ

ติด(สปสช.) 
37,900 37,900 -(อุดหนุน ร.ร.เกาะ

ขันธ�ฯ) 

     

รวม    

 
 



 

 

 

4.3 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู!ด!อยโอกาส 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 ค�าจัดซื้อเตียงนอน 47,500 - 47,500(เบิกตัด
ปC) 

 ค�าจัดซื้อชุดรับแขก 35,000(โอนเพิ่ม) - 35,000(เบิกตัด
ปC) 

 ค�าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้นสี่
ขา 

20,000(โอนเพิ่ม) 20,000 - 

 ต�อเติมศูนย�ฝ�กอาชีพ
ผู!สูงอายุ/คนพิการ 

1,000,000 - 1,000,000 
(เงินรางวัลการ
บริหารกิจการ
บ!านเมืองที่ดี) 

 คก.อบรมพัฒนาศักยภาพ
การปoองกันเด็กจมน้ําฯ 

44,000 38,975 5,025 

 คก.จัดงานวันเด็ก 108,000 107,934 66 

 ค�าอาหารเสริม(นม) 1,841,471 1,746,200 95,271 

 ค�าอาหารกลางวันโรงเรียน
ชุมชนควนดินแดง 

816,000 816,000 - 

 ค�าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ!านทุ�งใหญ� 

520,000 520,000 - 

 ค�าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ!านลานนา 

376,000(โอน
เพิ่ม 6,000) 

382,000 - 

 ค�าอาหารกลางวันโรงเรียน
วัดไม!เสียบ 

1,484,000(โอน
เพิ่ม 20,000) 

1,504,000 - 

 คก.ส�งเสริมสุขภาพจิต
ผู!สูงอายุโดยใช!หลักธรรมคํา
สอนทางศาสนา 

33,000 - 33,000 

 คก.อบรมส�งเสริมความรู!
และพัฒนาคุณภาพผู!สูงอายุ 

130,000 126,424 3,576 

 คก.ใส�ใจ ห�วงใยผู!พิการ 
ผู!ด!อยโอกาสและผู!ป�วยติด
เตียง(งบ สปสช.) 

41,400 41,400 - 
(อุดหนุน รพ.สต.
บ!านไม!เสียบ) 



 

 

 

 คก.รักเมื่อพร!อม(สปสช.) 15,680 15,680 -(อุดหนุน ร.ร.
เกาะขันธ�ฯ) 

     

รวม    

 
4.4 สนับสนุนการดําเนินงานด!านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 คก.จัดตั้งจุดบริการเพื่อ
ปoองกันและลดอุบัติเหตุช�วง
เทศกาลปCใหม� 

10,575 10,575 - 

 คก.จัดตั้งจุดบริการเพื่อ
ปoองกันและลดอุบัติเหตุช�วง
เทศกาลสงกรานต� 

16,000 15,780 220 

 คก.ฝ�กซ!อมแผนปoองกันและ
อพยพจากอุทกภัยน้ําป�าไหล
หลากและดินถล�ม 

44,000 - 44,000 

 คก.ฝ�กอบรมทบทวน อปพร. 172,000 
(โอนลด 161,000) 

- 11,000 

 ค�าวัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 19,800 200 

 ค�าวัสดุอื่นๆ 10,000 10,000 - 

 ค�าจัดซื้อไฟวาบสามเหลี่ยม 60,000 60,000 - 

 ค�าจัดซื้อพร!อมติดตั้ง
กล!องโทรทัศน�วงจรป�ด 

66,000 66,000 - 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

8,300 8,300 -(อุดหนุน อสม. 
ม.1) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

10,700 10,700 -(อุดหนุน อสม. 
ม.2) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

8,900 8,900 -(อุดหนุน อสม. 
ม.3) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

7,700 7,700 -(อุดหนุน อสม. 
ม.4) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง 7,100 7,100 -(อุดหนุน อสม. 



 

 

 

อุบัติเหตุ(สปสช.) ม.5) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

8,300 8,300 -(อุดหนุน อสม. 
ม.6) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

6,500 6,500 -(อุดหนุน อสม. 
ม.7) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

7,100 7,100 -(อุดหนุน อสม. 
ม.8) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

7,100 7,100 -(อุดหนุน อสม. 
ม.9) 

 คก.ขับขี่ปลอดภัยลดเสี่ยง
อุบัติเหตุ(สปสช.) 

5,900 5,900 -(อุดหนุน อสม. 
ม.10) 

รวม    

 
4.5 สนับสนุนการปoองกันและช�วยเหลือประชาชนที่ได!รับความเดือดร!อนจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 จัดซื้อเครื่องปf�นไฟเพื่อให!
ความช�วยเหลือผู!ประสบภัยฯ
จากพายุโซนร!อน ปาบึก 

22,000 22,000 - 

 จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาตาม 
คก.ช�วยเหลือผู!ประสบภัยฯ
จากพายุโซนร!อน ปาบึก 

41,015 41,015 - 

 จัดซื้อกระเบื้องและวัสดุ
ซ�อมแซมบ!าน 

24,051 24,051 - 

 ค�าจัดซื้อรถพ�วงลากจูง
บรรทุกเรือท!องแบน 

80,000 - 80,000 
(เบิกตัดปC) 

รวม    

4.5 การส�งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.ส�งเสริมประชาธิปไตยให!แก�

ประชาชน 
30,000 โอนลด - 

     

รวม    



 

 

 

 
4.6 การส�งเสริมสนับสนุนการดําเนินการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 เบี้ยยังชีพผู!สูงอายุ 11,893,968 11,645,500 248,468 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,204,800 3,204,800 - 

3 เบี้ยยังชีพผู!ป�วยเอดส� 90,000 52,000 38,000 

รวม    

 
4.7 ส�งเสริมการสร!างครอบครัวอบอุ�น  เข!มแข็ง  โดยส�งเสริมให!สมาชิกในครอบครัวมีความรัก  

ความเข!าใจ  มีจิตสํานึกที่ดใีนการรับผิดชอบต�อสังคม  รู!จักบทบาทและหน!าที่ของตนเอง  ไม�
สร!างปfญหาให!เป6นภาระแก�สังคม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.พัฒนาสตรีและเสริมสร!าง

ความเข!มแข็งของครอบครัว 
24,000 - 24,000 

 จูงลูกจูงหลานเข!าอบรมและฝ�ก
ปฏิบัติธรรม 

290,500 260,432 68 

 คก.อุ�นไอรักจากครอบครัว
(สปสช.) 

22,932 22,932 -(อุดหนุนศูนย�
พัฒนาครอบครัว) 

รวม    

 
4.8 จัดตั้งโรงพักเพื่อประชาชน (สภ.ย�อยระดับตําบล) 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1     

     

รวม    

 
4.9 สานต�อตําบลต!นแบบ  ด!านการพัฒนาสังคม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1     

     

รวม    

 
 



 

 

 

4.10 สานต�อกองทุนสวัสดิการผู!สูงอายุ  คนพิการ  ผู!ด!อยโอกาส 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1     

     

รวม    

 
4.11 สานต�อกองทุนสวัสดิการ  อปพร.  อสม. 
4.13 ปรับปรุงภูมิทัศน�  สิ่งแวดล!อม  สถานที่ท�องเที่ยวในตําบลเกาะขันธ� 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 ปรับปรุงภูมิทัศน� ที่ทําการ อบต. 500,000 - 500,000 

(เงินรางวัลการ
บริหารกิจการ
บ!านเมืองที่ดี) 

 ปรับภูมิทัศน�บริเวณสี่แยกไม!เสียบ 
ม.2,9 

400,000 400,000 - 

     

รวม    

 

5. ด%านการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
5.1 ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.จัดกิจกรรมฝ�กอบรมตามหลัก

วิถีอิสลาม 
50,000 49,956 44 

 คก.ฝ�กอบรมพิธีกรทางศาสนา 30,000 29,832 168 

 คก.มาฆบูชาแห�ผ!าขึ้นธาตุ 25,000 24,992 8 

 คก.อบรมคุณธรรมวัฒนธรรม
อิสลาม 

70,000 70,000 - 

     

รวม    

 
5.2 ส�งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปfญญาท!องถิ่น 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให! 30,000 29,962 38 



 

 

 

ความรู!เกี่ยวกับวันสารทเดือนสิบ 

 คก.จัดงานวันลอยกระทง 350,000 349,977 23 

 คก.สืบสานประเพณีชักพระ 60,000(โอนลด 
20,000) 

40,000 - 

รวม    

 
5.3 ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให!เป6นศูนย�พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 คก.ฝ�กอบรมให!ความรู!
เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย�เด็ก
คุณภาพ(สปสช.) 

19,700 19,700 - 
(ศพด.บ!านสี่กั๊ก) 

     

 คก.ฝ�กอบรมให!ความรู!
เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย�เด็ก
คุณภาพ(สปสช.) 

19,700 19,700 - 
(ศพด.บ!านลาน
นา) 

 คก.ฝ�กอบรมให!ความรู!
เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย�เด็ก
คุณภาพ(สปสช.) 

15,900 15,900 - 
(ศพด. 
บ!านทุ�งใหญ�) 

รวม    

 
5.4 ส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ  เพื่อแก!ปfญหายาเสพติดและใช!เวลาว�างให!เกิด
ประโยชน� 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.แข�งขันกีฬาครอบครัวอุ�นใจ

ต!านภัยยาเสพติด 
250,000 249,902 98 

 คก.ส�งเสริมการออกกําลังกาย 100,000 100,000 - 

 คก.หมอชวนออกกําลังกายฯ
(สปสช.) 

40,000 40,000 -อุดหนุน รพ.สต.
บ!านไม!เสียบ 

รวม    

 
5.5 ส�งเสริมการจัดการแข�งขันกีฬาในระดับชุมชน 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 



 

 

 

1 คก.กีฬาสานสัมพันธ�ระหว�าง 
อปท. 

50,000 50,000 - 

     

รวม    

 
5.6 พัฒนาตําบลสู�ประชาคมอาเซียน 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 จัดงานดอกจูดบาน กาชาดและ

ของดีเมืองชะอวด 
50,000 49,958 42 

 คก.เด็กไทยยุค 4.0 ทักษะดี ชีวิต
ดี(สปสช.) 

18,500 18,500 -(อุดหนุน ร.ร.เกาะ
ขันธ�ฯ) 

รวม    

 
5.7 ส�งเสริมการศึกษาสู�ความเป6นเลิศทางวิชาการ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.ค�ายพัฒนาทักษะชีวิต(สปสช.) 32,900 32,900 -(อุดหนุน ร.ร.บ!าน

ทุ�งใหญ�) 

     

รวม    

 
5.8 สานต�อกองทุนเพื่อการศึกษาระดับตําบล 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1     

     

รวม    

 

6. ด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม 
6.1 ส�งเสริมและรณรงค�การมีส�วนร�วมของประชาชนให!มีการอนุรักษ�ฟxyนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล!อม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.ปลูกดอกดาวเรืองและต!นไม!

เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ฯ 

65,000 64,980 20 



 

 

 

 คก.ปรับปรุงสิ่งแวดล!อมเพื่อ
ปoองกันโรค(สปสช.) 

10,000 10,000 -(อุดหนุน ร.ร.บ!าน
ลานนา) 

รวม    

 
6.2 สนับสนุนให!มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน  เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 ปรับปรุงบ�อทิ้งขยะ ม.9 490,000 490,000 -  

 ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ ม.9 120,000 420,000 - 

 บริหารจัดการเกี่ยวกับการกําจัด
ขยะ 

400,000 - 400,000 
(งบ สิง่แวดล!อมฯ) 

 คก.ธนาคารขยะ 31,000 - 31,000 

 คก.อบรมให!ความรู!การลด
ปริมาณขยะ การทิ้ง การคัดแยก
ขยะและการกําจัดขยะอย�างถูกวิธี
(สปสช.) 

70,000 70,000 - 

รวม    

 
6.3 ส�งเสริมให!ประชาชนเข!ามามีส�วนร�วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.รักน้ํา รักป�า รักษาแผ�นดิน 40,000 - 40,000 

     

รวม    

 
6.4 สนับสนุนการดําเนินโครงการลดภาวะโลกร!อนและการณรงค�แก!ไขปfญหาภาวะโลกร!อน 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 ค�าจัดซื้อเครื่องตัดหญ!า 9,500 9,500 - 

     

รวม    

 

7. ด%านการเมืองการบริหาร  การเมืองและการปกครอง 
7.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด!านการเมือง  การบริหารราชการ  การกระจาย
อํานาจและการปoองกันและปราบปรามการทุจริต 



 

 

 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 ค�าใช!จ�ายในการเลือกตั้ง 621,970 - -  (โอนลด) 

     

รวม    

 
7.2 บริหารงานองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะขันธ�  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 เงินเดือนนายก/รองนายกฯ 515,000 514,080 920 

2 ค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง
นายก/รองนายกฯ 

43,000 42,120 880 

3 ค�าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายกฯ 

43,000 42,120 880 

4 ค�าตอบแทนเลขาฯ/ที่ปรึกษา
นายกฯ 

86,400 86,400 - 

5 ค�าตอบแทนสมาชิกสภาฯ 1,800,000 1,631,760 168,240 

6 เงินเดือนพนักงาน สนง.ปลัดฯ 2,443,940 2,443,490.17 1,000 

7 เงินประจําตําแหน�ง สนง.
ปลัดฯ 

252,000 159,870.96 2,129.04 

8 ค�าตอบแทน พนง.จ!าง สนง.
ปลัดฯ 

1,329,800 1,329,800 - 

9 เงินเพ่ิมต�างๆของ พนง.จ!าง 
สนง.ปลัดฯ 

132,000 131,960 40 

10 เงินเดือนพนักงาน กองคลัง 1,561,100 1,550,820 10,280 

11 เงินเพิ่มต�างๆของ พนง.กอง
คลัง 

10,000 โอนลด - 

12 เงินประจําตําแหน�ง กองคลัง 42,000 42,000 - 

13 ค�าตอบแทน พนง.จ!าง กอง
คลัง 

527,600 525,060 2,540 

14 เงินเพ่ิมต�างๆของ พนง.จ!าง กอง
คลัง 

26,000 17,760 8,240 

15 เงินเดือนพนักงาน กองช�าง 644,000 631,860 12,140 

16 เงินเพิ่มต�างๆของ พนง.กอง
ช�าง 

23,000 โอนลด - 



 

 

 

17 เงินประจําตําแหน�ง กองช�าง 42,000 42,000 - 

18 ค�าตอบแทน พนง.จ!าง กอง
ช�าง 

256,400 255,720 680 

19 เงินเพิ่มฯของ พนง.จ!าง กอง
ช�าง 

24,100 23,700 400 

20 เงินเดือน พนง.(ผ.งาน
การศึกษา) 

210,000 207,900 2,100 

21 ค�าตอบแทน พนง.จ!าง(ผ.
การศึกษา 

1,300,000 
(โอนลด 242,000) 

1,057,260 740 

22 เงินเพิ่มฯ พนง.จ!าง(ผ.
การศึกษา) 

37,000 28,860 8,140 

     

 ค�าตอบแทนผู!ปฏิบัติราชการ
อันเป6นประโยชน�แก� อปท.
(สนง.ปลัดฯ) 

75,200 74,400 800 

 ค�าตอบแทนผู!ปฏิบัติราชการ
อันเป6นประโยชน�แก� อปท.
(กองช�าง) 

50,000(โอนเพิ่ม 
60,000) 

106,500 3,500 

 ค�าตอบแทนผู!ปฏิบัติราชการ
อันเป6นประโยชน�แก� อปท.
(กองคลัง) 

105,000 51,450 53,550 

 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ(สนง.ปลัดฯ) 

10,000 - 10,000 

 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ(กองคลงั) 

10,000 
(โอนลด) 

- - 

 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ(กองช�าง) 

10,000 - 10,000 

 ค�าเช�าบ!าน(สนงปลัดฯ) 45,000 44,800 200 

 ค�าเช�าบ!าน(กองคลัง) 93,000 93,000 - 

 ค�าเช�าบ!าน(กองช�าง) 42,000(โอนลด) - - 

 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร
(สนง.ปลัดฯ) 

56,000 48,110 7,890 

 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร
(กองคลัง) 

5,000 1,250 3,750 



 

 

 

 เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร
(กองช�าง) 

20,000 4,200 15,800 

 รายจ�ายเพื่อให!ได!มาซึ่ง
บริการ(สนง.ปลัดฯ) 

957,000 934,673.24 22,326.76 

 รายจ�ายเพื่อให!ได!มาซึ่ง
บริการ(กองคลัง) 

60,000 48,000 12,000 

 รายจ�ายเพื่อให!ได!มาซึ่ง
บริการ(กองช�าง) 

538,000(โอน
ลด 60,000) 

283,988 194,012 

 รายจ�ายเพื่อให!ได!มาซึ่ง
บริการ(แผนงานการศึกษา) 

200,000 192,000 8,000 

 รายจ�ายเพื่อให!ได!มาซึ่ง
บริการ(แผนงานการศึกษา) 
(งบดําเนินงาน) 

50,000 
(โอนลด 20,000) 

- 30,000 

 รายจ�ายเพื่อให!ได!มาซึ่ง
บริการ(แผนงานเคหะฯ) 
(งานกําจัดขยะ) 

442,000(โอน
ลด 144,775) 

48,000 249,225 

 รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ(สนง.ปลัดฯ) 

25,000 - 25,000 

 ค�าพวงมาลัย ช�อดอกไม!และ
พวงมาลา(สนง.ปลัดฯ) 

5,000 2,800 2,200 

 คก.เฉลิมพระเกียรติฯในพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 

33,360 
(โอนเพิ่ม) 

33,360 - 

 คก.จัดงานวันเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ!าอยู�หัว 

40,000 37,400 2,600 

 ค�าวัสดุสํานักงาน(สนง.ปลัด) 435,942 432,457 3,485 

 ค�าวัสดุสํานักงาน(กองคลัง) 50,000 50,000 - 

 ค�าวัสดุสํานักงาน(งาน
การศึกษา) 

50,000 50,000 - 

 ค�าวัสดุสํานักงาน(งาน
การศึกษา)(งบดําเนินงาน) 

5,000 5,000 - 

 ค�าวัสดุสํานักงาน(กองช�าง) 30,000(โอนลด 
15,000) 

14,935 65 

 ค�าวัสดุไฟฟoาและวิทยุ(สนง. 30,000 20,575 9,425 



 

 

 

ปลัดฯ) 

 ค�าวัสดุไฟฟoาและวิทยุ(กอง
ช�าง) 

150,000(โอน
เพิ่ม 80,000) 

203,967 26,033 

 ค�าวัสดุงานบ!านงานครัว
(สนง.ปลัดฯ) 

50,000 28,800 21,200 

 ค�าวัสดุงานบ!านงานครัว
(งานการศึกษา) 

75,000 75,000 - 

 ค�าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส�ง(สนง.ปลัดฯ) 

70,000 20,000 50,000 

 ค�าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส�ง(งานปoองกัน) 

20,000 12,000 8,000 

 ค�าวัสดุยานพาหนะและ
ขนส�ง(งานกําจัดขยะ ) 

70,000 28,800 41,200 

 ค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น
(สนง.ปลัดฯ) 

100,000 57,252.93 42,747.07 

 ค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น
(กองคลัง) 

6,000 805.71 5,194.29 

 ค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น
(งานปoองกัน) 

50,000 49,678.80 321.20 

 ค�าวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น
(งานกําจัดขยะ) 

100,000 56,740.60 43,259.40 

 ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�
(สนง.ปลัดฯ) 

150,000 59,400 90,600 

 ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�
(กองคลัง) 

10,000 5,616 4,384 

 ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร�
(กองช�าง) 

10,000 - 10,000 

 ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย(สนง.
ปลัดฯ) 

10,000 - 10,000 

 ค�าวัสดุเครื่องแต�งกาย(งาน
กําจัดขยะ) 

10,000 - 10,000 

 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�(สนง.
ปลัดฯ) 

60,000 58,220 1,780 



 

 

 

 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�(กอง
คลัง) 

40,000 39,930 70 

 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�(กอง
ช�าง) 

30,000(โอนลด 
15,000) 

- 15,000 

 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�(งาน
การศึกษา) 

15,000 15,000 - 

 ค�าวัสดุอื่นๆ(สนง.ปลัดฯ) 20,000 โอนลด - 

 ค�าวัสดุอื่นๆ(กองช�าง) 40,000 โอนลด - 

 ค�าวัสดุเกษตร 10,000 5,050 4,950 

 ค�าไฟฟoา(สนง.ปลัดฯ) 280,207.75 280,207.75 - 

 ค�าไฟฟoา(งานการศึกษา) 
(โอนเพิ่ม 39,792.25) 

50,000 
 

76,943.35 12,848.90 

 ค�าน้ําประปา,บาดาล 50,000 35,141.37 14,858.63 

 ค�าน้ําประปา,บาดาล 
(งานการศึกษา) 

10,000 - 10,000 

 ค�าบริการโทรศัพท� 55,000 53,282.79 1,717.21 

 ค�าบริการไปรษณีย� 13,000 5,070 7,930 

 ค�าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

50,000 49,500.34 499.66 

 ค�าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม(งานการศึกษา) 

30,000(โอนเพิ่ม 
13,000) 

31,342.60 11,657.40 

 คก.จัดตั้งศูนย�ปฏิบัติการ
ร�วมในการช�วยเหลือ
ประชาชนฯ ระดับอําเภอ 

15,000 - 15,000 

 สมทบกองทุนประกันสังคม 190,000 167,071 22,929 

 สมทบกองทุนทดแทน 7,660(โอนเพิ่ม) 7,660 - 

 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพฯ 

154,900(โอน
เพิ่ม 140,100) 

295,000 - 

 เงินช�วยพิเศษ 30,000 - 30,000 

 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข!าราชการส�วน
ท!องถิ่น(กบท.) 

263,389 263,275 114 

 บริหารจัดการกองทุน 45,000 45,000 - 



 

 

 

สปสช. 

 จ!างเหมา พนง.ของกองทุนฯ 54,000 18,000 36,000 

รวม    

 
7.3 ส�งเสริมความรู!  ความเข!าใจเกี่ยวกับกิจการขององค�การบริหารส�วนตําบล  ให!แก�ประชาชน
และองค�กรอื่นๆที่เกี่ยวข!อง 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 ฝ�กอบรมให!ความรู!เกี่ยวกับ

กฎหมายว�าด!วยข!อมูลข�าวสารของ
ราชการ 

22,400 20,032 2,368 

 อบรมให!ความรู!เกี่ยวกับภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปoาย ภาษี
บํารุงท!องที่และค�าธรรมเนียมฯ 

30,000 28,032 1,968 

 คก.อบรมส�งเสริมความรู!ด!านช�างฯ 25,600 25,532 68 

รวม    

 
7.4 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารงานของท!องถิ่น 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.เวทีประชาคมระดับตําบล 10,000 โอนลด - 

 คก.เวทีประชาคมหมู�บ!าน 35,000 โอนลด - 

 คก.อบต.พบประชาชน 45,000 - 45,000 

 คก.ส�งเสริมความรู!ด!านการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท. 

21,000 18,032 2,968 

รวม    

 
7.5 พัฒนาองค�กร  บุคลากร  เครื่องมือ  เครื่องใช!ในการปฏิบัติงานให!มีประสิทธิภาพ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม
(สนง.ปลัดฯ) 

106,500 96,275.98 10,224.02 

 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม
(กองคลัง) 

30,000 24,340 5,660 

 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม 20,000(โอนเพิ่ม 145,200 8,800 



 

 

 

(กองช�าง) 134,000) 

 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม
(กองช�าง)งานไฟฟoาถนน 

50,000 (โอนลด) - 

 ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม
(กองช�าง)งานกําจัดขยะ 

50,000 - 50,000 

 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ�(กองช�าง)งานกําจัด
ขยะ 

20,000 - 20,000 

 ค�าจัดซื้อโต�ะทํางานสําหรับ
ผู!บริหารฯ 

28,000 28,000 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับนายกฯ 6,500 6,500 - 

 ค�าจัดซื้อโต�ะทํางานสําหรับ
ปลัดฯ 

19,500 19,500 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับปลัดฯ 4,500 4,500 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับ พนง.
จ!าง(สนง.ปลัดฯ) 

10,000 10,000 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับ พนง.
จ!าง(งานปoองกันฯ) 

2,500 2,500 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับ พนง.
จ!าง(งานการศึกษา) 

22,500 22,500 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับ พนง.
(งานการศึกษา) 

3,500 3,500 - 

 ค�าจัดซื้อโต�ะทํางานสําหรับ 
พนง.(งานการศึกษา) 

7,000 7,000 - 

 ค�าจัดซื้อโต�ะทํางานสําหรับ 
พนง.จ!าง(งานการศึกษา) 

18,000 18,000 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับ พนง.
(สนง.ปลัดฯ) 

21,000 21,000 - 

 ค�าจัดซื้อเก!าอี้สําหรับ พนง.
(งานปoองกันฯ) 

3,500 3,500 - 

 ค�าจัดซื้อโต�ะทํางานสําหรับ 
พนง.จ!าง(กองช�าง) 

5,000 5,000 - 

 ค�าจัดซื้อโต�ะทํางานสําหรับ 10,500 10,500 - 



 

 

 

พนง.(กองช�าง) 

 ค�าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ�น 14,000 9,900 4,100 

 ค�าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส�วนชนิดติดผนัง 

21,000 21,000 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส�วนชนิดติดผนัง
(โอนเพิ่ม) 

28,000 28,000 - 

 ค�าจัดซื้อตู!เก็บเอกสาร 4,000 4,000 - 

 ค�าจัดซื้อตู!เหล็กเก็บแฟoม
เอกสาร 

14,000 13,000 1,000 

 ค�าจัดซื้อตู!เอนกประสงค� 8,000 - 8,000(เบิกตัดปC) 

 ค�าจัดซื้อพร!อมติดตั้งพัดลม
ติดผนัง 

23,000 - 23,000 
(เบิกตัดปC) 

 ค�าจัดซื้อโต�ะรับรอง(โอนเพิ่ม) 21,000 21,000 - 

 ค�าจัดซื้อพัดลมแบบตั้งพื้น
สามขา 

20,000 - (โอนลด) - 

 ค�าจัดซื้อตู!เหล็กแบบเก็บแฟoม
เอกสาร 

168,000 
(โอนเพิ่ม) 

156,000 12,000 

 ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�
(สนง.ปลัดฯ) 

30,000 30,000 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�
(งานการศึกษา) 

66,000 66,000 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ�(กอง
ช�าง) 

6,500 6,500 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ�(งาน
การศึกษา) 

19,500 19,500 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� 
สําหรับงานประมวลผล(สนง.
ปลัดฯ) 

44,000 
(โอนเพิ่ม) 

44,000 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีด
หมึก(สนง.ปลัดฯ) 

6,500 
(โอนเพิ่ม) 

6,500 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องพิมพ�แบบฉีด
หมึก(สนง.ปลัดฯ) 

7,900 7,900 - 



 

 

 

 ค�าจัดซื้ออุปกรณ�อ�านบัตร
แบบเอนกประสงค� 

5,600 
(โอนเพิ่ม) 

5,600 - 

 ค�าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟoา 11,800 - 11,800(เบิกตัดปC) 

 ค�าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟoา
(งานการศึกษา) 

17,700 17,700 - 

 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ�(สนง.ปลัดฯ) 

95,000 64,490 30,510 

 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ�(กองคลัง) 

10,000 
(โอนลด) 

- - 

 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ�(งานปoองกันฯ) 

200,000 196,420 3,580 

 ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ�(กองช�าง) 

15,000 - 15,000 

 ค�าจ!างที่ปรึกษา วิจัย 
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต�างๆ 

30,000 
(โอนลด) 

- - 

 ค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานที่
จ�ายให!แก�เอกชนฯ 

40,000 - 40,000 

     

รวม    

 
7.6 พัฒนาบุคลากรให!มีความรู!  ความสามารถและทักษะ  เพื่อให!สามารถปฏิบัติงานได!อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้ง
ไว% 

จ(ายจริง คงเหลือ 

1 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ(สนง.ปลัดฯ) 

160,000 148,008 11,992 

 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ(กองคลัง) 

80,000 39,252 40,748 

 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ(แผนงานการศึกษา) 

60,000 
(โอนลด 40,000) 

17,730 2,270 

 ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการ(กองช�าง) 

30,000 4,860 25,140 

 ฝ�กอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน 237,100 - 100 



 

 

 

การทํางานและทัศนศึกษาดู
งาน 

(โอนลด 
237,000) 

รวม    

 
๗.๗  ให!ความสําคัญของการประสานงานภาคประชาชน  กํานัน  ผู!ใหญ�บ!าน  ผู!นําชุมชน  ส.อบต. 

ลําดับ ประเภทรายจ(าย งบประมาณท่ีตั้งไว% จ(ายจริง คงเหลือ 
1 คก.วันแม�แห�งชาติฯ 30,000 29,924 76 

 คก.อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 20,100 18,616 1,484 

รวม    

 

 
 
 
 
 
 

 


