
 
ประกาศ อบต.ทุ่งเตาใหม ่

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผูบ้ริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมสี่วนร่วมด้วย 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลา่ว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสบิวัน โดยอย่างน้อยปลีะสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป ี

    ดังน้ันเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งเตาใหม่ จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบรหิารจัดการอบต.ทุ่ง
เตาใหม่ ดังน้ี  

ก. วิสัยทศัน์ ของอบต.ทุ่งเตาใหม ่ 
    "องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ เป็นองค์กรท่ีมกีารบรหิารตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี มีโครงสรา้งพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน สง่เสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี" 
ข. พันธกิจ ของอบต.ทุ่งเตาใหม ่ 
    1.ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ  

    2.ส่งเสรมิและพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ พฒันาสังคม คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน  

    3.ส่งเสรมิท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จารีจประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิน่  

    4.ส่งเสรมิการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การจัดการศึกษา อปท.  
    5.บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน  

    6.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ทุ่งเตาใหม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

        2. การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการไฟฟ้าแสงสว่างและการบริหารจัดการน้ า 
 
    การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

        1. การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ 

        2. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและสาธารณสุข 
        3. การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 
    การพัฒนาด้านการศกึษา 
        1. การพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัดองค์กรปปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทอ้งถิ่น 

        2. การพััฒนาศักยภาพบคุลากรด้านการศึกษาและเพิม่ช่องทางการเรียนรู ้
 
    การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 
        1. การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
        2. การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ประชาชนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

        3. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

    การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        1. การพัฒนาอนุรักษส์่งเสริม ฟื้นฟู สร้างเครือขา่ยและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

 
    การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

        1. การพัฒนาท านุ บ ารุงส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศาสนา 
        2. การพัฒนาส่งเสรมิอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ปราชญ์ชาวบ้านและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 
    การพัฒนาด้านการจัดการบา้นเมืองที่ดี 
        1. การพัฒนาศักยภาพบคุลากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีขีดสมรรถนะสูง 



        2. การพัฒนาสังคม คุณธรรมและจริยธรรม 
        3. การพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ 

        4. การพัฒนาระบบ ICT ของท้องถิ่นให้เช่ือมโยง 
 
    การพัฒนาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

        1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

        2. การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ง. การวางแผน 

    อบต.ทุ่งเตาใหม่ ได้จัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  

    อบต.ทุ่งเตาใหม่ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56 58,077,000.00 59 76,920,000.00 57 53,500,000.00 50 47,680,000.00 

การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 24 9,404,286.00 18 3,936,000.00 18 3,936,000.00 18 3,936,000.00 

การพฒันาด้านการศึกษา 14 5,127,900.00 12 4,783,600.00 11 4,802,900.00 11 4,802,900.00 

การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 14 921,000.00 11 1,480,000.00 10 1,380,000.00 10 1,380,000.00 

การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 1,820,000.00 11 1,790,000.00 10 1,590,000.00 10 1,590,000.00 

การพฒันาด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

7 390,500.00 7 340,000.00 7 245,000.00 6 240,000.00 

การพฒันาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 31 17,919,000.00 26 13,479,900.00 27 15,179,900.00 26 6,284,400.00 

การพฒันาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4 132,600.00 1 70,000.00 1 70,000.00 1 70,000.00 

รวม 159 93,792,286.00 145 102,799,500.00 141 80,703,800.00 132 65,983,300.00 
 

 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 

ผู้บริหารอบต.ทุ่งเตาใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที ่18 สิงหาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบญัญัติงบประมาณ จ านวน 82 โครงการ งบประมาณ 32,656,325 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 7,196,172.00 

การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 17 8,987,800.00 

การพฒันาด้านการศึกษา 5 2,184,768.00 

การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 12 690,000.00 

การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 80,000.00 

การพฒันาด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 4 207,320.00 

การพฒันาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 25 13,250,265.00 

การพฒันาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 60,000.00 



รวม 82 32,656,325.00 
 

 
 
    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ทุ่งเตาใหม่ มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ 
วัตถ ุ

ประสงค ์
ผลผลิต 

1. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายซอยจิตรเจริญ-คลองเรือ-หมู่ที่ 3 

(หมู่ที่ 1) 

 0.00 เพื่อใช้เป็นเส้นทางเช่ือมต่อระหว่างต าบล 500 เมตร 

2. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายซอยควนกองเมือง (หมู่ที่ 3) 

 1,409,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก 1600 เมตร 

3. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตสายซอยประชาพัฒนา (หมูท่ี่ 6) 

 690,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก 500 เมตร 

4. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย
พิพฒัน์พงศ์ (หมู่ที่ 8) 

 1,160,000.00 เพื่อให้ราษฎรมีถนนทีส่ะดวกข้ึน 2000 เมตร 

5. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น (หมูที่ 1-8)  0.00 เัพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในดดูแล้ง 8 แห่ง 

6. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วย
ชัน - ถ้ าพระ 

 1,170,000.00 เพื่อให้ราษฎรมีถนนทีส่ะดวกข้ึน 500 เมตร 

7. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างคูระบายน้ า/ฝังท่อตามถนนสายต่างๆ
ภายในหมู่บ้าน (หมูท่ี่ 1- 8) 

 653,000.00 เพื่อระบายน้ ามใิห้น้ าท่วมขงั 8 หมู่บ้าน 

8. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บุกเบิกถนนสายซอยสวปาล์ม - ซอยสมหวัง  495,000.00 เพื่อให้ราษฎรมีถนนทีส่ะดวกข้ึน 1500 เมตร 

9. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บุกเบิกถนนซอยบุญพา (หมู่ที่ 4)  532,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น  ถนนมีระยะทาง1,020 

ม. 

10. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บุกเบิกถนนซอยสมใจนึก-ต้นลวน (หมู่ที่ 7)   827,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมเพิ่มขึ้น ถนนมีระยะทาง 1,370

ม. 

11. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(ติดต้ังหม้อแปลง) บริเวณประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8  

 173,172.00 เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  

12. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรังปรุงคันคลองบริเวณฝายน้ าล้น
หนองยาง หมู่ที่ 2  

 87,000.00 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในดดูแล้ง  ปรับปรุงสถานที ่

13. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด (หมูท่ี่ 1-8)  50,000.00 เพื่อพฒันาฝีมือและเพิม่รายได้แก่แม่บ้าน ผู้สงูอายุ ผู้
พิการ 

8 หมู่บ้าน 

14. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลทุ่ง
เตาใหม ่

 148,800.00 เพื่อสนับสนุนชุดปฏิบัติการประจ าต าบล 1 ปี 

15. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

 117,576.00 เพื่อใช้ในการส่งเสริมด้านสุขภาพของประชาชน 1 ครั้ง 

16. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฝกึอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชนต าบล
ทุ่งเตาใหม ่

 30,000.00 เพื่อให้ประชาชนในต าบลทุ่งเตาใหม่มีความรูใ้นการ
ป้องกันตนเอง/มีความรู้และรู้จักการป้องกันตนเอง 

8 หมู่บ้าน 

17. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภค บริโภค  0.00 เพื่อให้ประชาชนในต าบลทุ่งเตาใหม่มีน้ าทีส่ะอาดใช้ 8 หมู่บ้าน 

18. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ  6,646,800.00 เพื่อให้ผู้สงูอายมุีเงินในการเลี้ยงชีพ 1 ปี 

19. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  1,002,400.00 เพื่อให้คนพิการมีเงินในการเลี้ยงชีพ 1 ปี 



20. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชน ใน
ต าบลทุ่งเตาใหม ่

 30,000.00 เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 1 ครัง้/ป ี

21. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเด็กและเยาวชนใน
ต าบลทุ่งเตาใหม ่

 200,000.00 เพื่อพฒันาทักษะพื้นฐานของกานเล่นกีฬาฟุตบอล
ให้กับเด็กและเยาวชน 

1 ครั้ง/ป ี

22. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมคณะกรรมการสวัสดิการชุมชน/เงิน
สมทบสวัสดิการชุมชน 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในด้านสวัสดิการชุมชน
ด้านต่างๆ 

1 ปี 

23. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

 38,000.00 เพื่อให้ผู้ป่วยเอดสม์ีรายได้ในการด ารงชีพ 6 คน 

24. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมสร้างงานสรา้งอาชีพให้แก่ผู้ติดเช้ือ
เอดส์/ผู้สงูอายุ/ผู้พิการ 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดเช้ือเอดส์/ผู้สงูอายุ/ผู้พิการ มีงาน
ท า 

8 หมู่บ้าน 

25. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสง่นักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

 250,000.00 เพื่อจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น/
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบา้นนาสาร 

1 ปี 

26. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในต าบล กีฬา
สี่วัย/กีฬาพื้นบ้าน 

 200,000.00 เพื่อเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ภายในต าบล 1 ครั้ง/ป ี

27. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  60,000.00 เพื่อเป็นการสรา้งเสรมิความสามัคคีของประชาชน
ภายในพื้นที ่ 

ปีละ 1 ครั้ง  

28. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข   10,000.00 เพื่อส่งเสริมการด าเนัินการโครงการตามแนวทาง
พระราชด าร ิ 

8 ครั้ง / ป ี 

29. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณัิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกุมาร ี 

 4224.00 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวโรคพิษสุนัขบ้า โครงการฝึกอบรม  

30. การพฒันาด้านการศึกษา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์  8,500.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุยาต่างๆ ส าลใีห้แก่ ศพด. 1 ปี 

31. การพฒันาด้านการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.
อบต.ทตม./ศพด. บ้านไสดง 

 144,500.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
ให้กับเด็กในศูนย์ ศพด. 

2 แห่ง 

32. การพฒันาด้านการศึกษา อาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
และศพด. 

 1,004,000.00 เพื่อเพิ่มเป้าหมายให้นักเรียนได้รบัอาหารกลางวัน
เพิ่ม เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนของ 
อบต. 

327 คน 

33. การพฒันาด้านการศึกษา จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)  611,268.00 เพื่อเพิ่มเป้าหมายให้นักเรียนได้รบัอาหารเสรมิ (นม) 
เพิ่ม เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่เด็กก่อนวัยเรียน 
อบต. 

327 คน 

34. การพฒันาด้านการศึกษา อาหารกลางวันของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ) 5 แห่ง 

 416,500.00 เพื่อเพิ่มเป้าหมายให้นักเรียนได้รบัอาหารกลางวัน
เพิ่ม  

231 คน 

35. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  0.00 เพื่อส ารวจและบันทึกข้อมูลในการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่นและการพฒันาในด้านต่างๆ 

1 ครั้ง 

36. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยให้กลุม่ อปพร.  50,000.00 เพื่อฝึกซ้อมแผนสาธารณภยัให้กับกลุม่ อปพร. 80 คน 

37. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใน
ครัวเรือน 

 20,000.00 เพื่อให้สมาชิกในครัวเรือนมีความรู้ในความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

8 หมู่บ้าน 

38. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรี
ในการพัฒนาชุมชน 

 50,000.00 เพื่อให้สตรีมคีวามรู้ความเข้าใจในแนวคิดเรื่อง
บทบาทของสตรใีนการพัฒนาชุมชน 

80 คน 

39. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ
สิทธิต่างๆจากการประกันภัย 

 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทะัต่างๆจาก
การท าประกันภัย 

8 หมู่บ้าน 



40. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ฝึกอบรมกลุ่มผูส้นใจปลูกพืชสมุนไพร  20,000.00 เพื่อเสริมความรู้และทกัษะให้กับกลุม่เกษตรกรผุ้ปลก
พืชสมุนไพร 

30 คน 

41. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

จัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  20,000.00 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ลดรายจ่ายสรา้ง
รายได้ในชีวิตอย่างพอควร 

1 แห่ง 

42. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  10,000.00 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนและจัดจ้างท าป้ายไฟและสัญญาณไฟ
กระพริบ 2 จุด 

2 ครั้ง 

43. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

เงินส ารองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภยั
และสาธารณภัยต่างๆ) 

 400,000.00 เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัย
ต่างๆภายในต าบลทุ่งเตาใหม่ เพื่อซ่อมแซมถนน
ภายในหมู่บ้าน 

1 ปี 

44. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

กิจกรรมรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด/
กิจกรรมการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดหรือผู้เสพ 

 50,000.00 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างจริงจัง
ตามมาตรการป้องกันยาเสพติด 

8 หมู่บ้าน 

45. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด อ าเภอ
บ้านนาสาร 

 50,000.00 เพื่อใช้ในการบ าบัดฟื้นฟู ฝกึอบรมอาชีพให้แกผู่้ติด
หรือผู้เสพ 

30 คน 

46. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

ขับเคลื่อนการพฒันาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมการพฒันา ส่งเสริม
การศึกษาและภูมิปญัาทอ้งถิ่น 

 0.00 เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
สามารถพึง่พาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียงโดยน า
องค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริไปปรับใช้ 

1 ปี 

47. การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมคัดแยกขยะจากต้นทางในโรงเรียน/
หมู่บ้าน 

 10,000.00 เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้เห็นความส าคัญและรู้
คุณค่าของทรพัยากรสามารถแยกประเภทขยะและน า
กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

8 แห่ง 

48. การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการรกัน้ า 
รักป่า รักแผ่นดิน 

 20,000.00 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

2 ครั้ง/ป ี

49. การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน  20,000.00 เพื่อให้ความรูใ้นการจัดการขยะชุมชน 1 กลุ่ม 

50. การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ฝกึอบรมอาสาสมัครพฒันาคุณภาพน้ า  30,000.00 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภยัของน้ า
บริโภค สุขอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพ 

1 กลุ่ม 

51. การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส ารวจปริมาณขยะต าบลทุ่งเตาใหม ่  0.00 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยในพื้นที่เพื่อรู้วิธีการจัดการขยะของแต่ละชุมชน 

1 ปี 

52. การพฒันาด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นปรับปรุงเรือพนม
พระวัดไสดงวิสุทธิรังสิต(อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

 30,000.00 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 1 แห่ง 

53. การพฒันาด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

สนับสนุนกิจกรรมวันส าคัญและประเพณี
ท้องถิ่นของ ศพด.ส่งเสริมสนับสนุนงาน
ประเพณี (ลอยกระทง เรียนรู้สู่โลกกว้าง)
ภายในต าบลทุ่งเตาใหม ่

 100,000.00 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆและมสี่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม 

2 แห่ง 

54. การพฒันาด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

อายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย  50,000.00 เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ าผูสู้งอายุให้คงอยู่ตลอดไป 1 ครั้ง/ป ี

55. การพฒันาด้านศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

ส่งเสริมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ 
การอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 27,320.00 เพื่อให้คงไว้ซึ่งภูมิปญัญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้
ร่วมกิจกรรมด้านจริยธรรม การเรียนรู้ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

8 หมู่บ้าน 

56. การพฒันาด้านการจัดการ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน  8,742,161.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน พนักงานส่วนต าบล 



บ้านเมืองที่ดี ประกันสังคม เงินสมทบบ าเหน็ญบ านาญฯ
ค่าตอบแทนเพื่อการก าหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.ฯลฯ 

ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนบ าเหน็ญบ านาญ 
ค่าตอบแทนเพื่อการก าหนดประโยชน์และ
ค่าตอบแทนอื่นๆ 

พนักงานจ้าง ผู้บรหิาร 
สมาชิกสภาฯ และผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. 

57. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  31,080.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบรกิาร 1 ปี 

58. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ/พาน
พุ่ม 

 35,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองต้อนรับ
บุคคลและพานพุม่ 

1 ปี 

59. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ  624,280.00 เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุ
งานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุกเช้ือเพลิงและหลอ่ลื่น วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุการเกษตร 

1 ปี/ครั้ง 

60. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าคู่มือประชาชนในการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 0.00 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

2000 ฉบับ 

61. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรพัยส์ิน  806,620.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 1 ปี/ครั้ง 

62. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ความร่วมมือการช าระภาษีผ่านธนาคาร  7,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการความร่วมมือ
การช าระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 

1 ปี 

63. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน  108,000.00 เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการจัดเก็บรยได้และมี
ฐานข้อมูลที่แน่นอน 

8 หมู่บ้าน 

64. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ในการช าระภาษี
และค่าธรรมเนียม 

 30,000.00 เพื่อประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการจัดเก็บภาษีของ
ท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

1 ปี 

65. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ศูนย์วิทยุสื่อสาร  0.00 เพื่อรับแจ้งเหตุสาธารณภัยทางวิทยุสื่ออสาร 1 ปี 

66. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต.ทุ่งเตาใหม ่  22,000.00 เพื่อจัดท าเวที ม่านหลังเวที และติดต้ังจอโปรแกรม
ใหม ่

1 แห่ง 

67. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  154,348.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ยานพาหนะ ค่าทีพ่ักและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ 

1 ปี 

68. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าแผนพัฒนา (จัดท าแผนชุมชน)  776.00 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา
ท้องถิ่น 

8 หมู่บ้าน 

69. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าป้ายบอกทาง  10,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่สญัจรไปมารู้
เส้นทาง 

6 แห่ง 

70. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ก่อสร้างป้ายช่ือซอย  1,686,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวกให้ประชาชนที่สญัจรไปมารู้
เส้นทาง 

8 หมู่บ้าน 

71. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

พัฒนาบรหิารงานที่มีประัทธิภาพ  0.00 เพื่อพบปะประชาชนและจัดเก็บรายได้ 1 ครั้ง 

72. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

สนับสนุนกิจกรรมวันพ่อวันแม่ของ ศพด.
(โครงการสายใยแห่งรกั) 

 2,000.00 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 105 คน 

73. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ปกป้องสถาบันของชาติ  40,000.00 เพื่อเป็นการพิทกัษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหน่ียวและศูนย์รวม
จิตใจของประชาชนชาวไทยท้ังชาติ 

1 ปี 

74. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่ายพุทธธรรมน าใจห่างไกลยาเสพติด ปี 6  80,000.00 เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีศลีธรรม คุณธรรม จริยธรรม 1 ครั้ง 

75. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก เพื่อ
แสดงออกถงึความจงรักภักดี 

1 ครั้ง 

76. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดการเลือกต้ัง  0.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ประชาสัมพันธ์
รณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารในการเลือกต้ัง 

1 ปี 



77. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารของ อบต.ทุ่งเตาใหม่ เพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 0.00 เพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร 1 ปี 

78. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าระบบสารสนเทศฐานข้อมูลต าบลทุ่ง
เตาใหม ่

 0.00 เพื่อพฒันาระบบการใช้บริการข้อมูลสารสนเทศจาก
ระบบงานต่างๆให้มีมาตรฐาน 

1 ปี 

79. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การจัดงานพระราชพิธี  38,000.00 เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบ้านนาสารตาม
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯโครงการเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหา
ราชินี 23 ตุลาคมวันปิยมหาราช พิธีถวายพระพร
เน่ืองในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ 

4 ครั้ง/ป ี

80. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าสาธารณูปโภค  270,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า น้ าประปา ค่าโทรศัพท์ 
ไปรษณีย ์

1 ปี 

81. การพฒันาด้านบริการ
สาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

พัฒนาบุคลากรผู้น าท้องถิ่นยุคใหม่สู่
ประชาคมอาเซียน 

 50,000.00 เพื่อพฒันาศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการ
สาธารณะ 

1 ปี 

82. การพฒันาด้านบริการ
สาธารณะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน/การละเล่นพื้นบา้น
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-พม่า ในต าบลทุ่ง
เตาใหม ่

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับพมา่ 

8 หมู่บ้าน 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 

     อบต.ทุง่เตาใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ จ านวนเงิน 22,018,627 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 36 โครงการ จ านวนเงิน 22,018,526 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังน้ี 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 6 3,774,561.30 6 3,774,561.30 

การพฒันาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 10 7,431,609.00 10 7,431,609.00 

การพฒันาด้านการศึกษา 4 1,543,248.80 4 1,543,248.80 

การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 26,908.00 2 26,908.00 

การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 4,900.00 1 4,900.00 

การพฒันาด้านศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 1 2,400.00 1 2,400.00 

การพฒันาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 12 9,234,999.57 12 9,234,898.83 

รวม 36 22,018,626.67 36 22,018,525.93 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ทุ่งเตาใหม่ ที่มกีารก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสญัญา มีดังน้ี  

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 
งบประมาณ 

จ านวน
งบประมาณ 

วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 
ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายซอยประชาพัฒนา (หมู่
ที่ 6) 

 690,000.00 689,890.00 หจก.เอส.ที.เค. แทรกเตอร์ 
คอนสตรีคช่ัน 8/2561  

26/04/2561 60 

2. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยพพิฒัน์พงศ์ (หมู่ที่ 8) 

 1,160,000.00 1,160,000.00 หจก.สุราษฎร์คอนกรีตอัดแรง 
12/2561 

05/06/2561 60 

3. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น (หมูที่ 1-8)  0.00 86,500.00 หจก.เอส.ที.เค. แทรกเตอร์ 
คอนสตรีคช่ัน 5/2561  

21/03/2561 30 

4. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ห้วยชัน - ถ้ าพระ 

 1,170,000.00 1,170,000.00 หจก.เอส.ที.เค. แทรกเตอร์ 
คอนสตรีคช่ัน 13/2561  

08/06/2561 60 



5. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บุกเบิกถนนสายซอยสวปาล์ม - ซอย
สมหวัง 

 495,000.00 495,000.00 นายนุชิต เหมือนแก้ว 
4/2561  

31/01/2561 60 

6. การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(ติดต้ังหม้อแปลง) บริเวณประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8  

 173,172.00 173,171.30 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ขยายเขตไฟฟ้าให้
ระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 8 

27/09/2561 7 

7. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด (หมูท่ี่ 
1-8) 

 50,000.00 9,600.00 น.ส.เกศินี แก้วสะอาด 
ค่าตอบแทนวิทยากร  

07/08/2561 7 

  3,330.00 

นางสุดารัตน์ เวทยายงค์ 
45/2561 ค่าจัดซื้อดอกไม้
และวัสดุต่าง ๆ  

23/08/2561 7 

  13,500.00 

น.ส.สุกานดา ทองปาน 
44/2561 จ้างเหมา
ท าอาหารกลางวัน  

20/08/2561 7 

  400.00 
นายสุนทร คงยิ่ง 43/2561 

ค่าป้ายไวนิล 20/08/2561 7 

8. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ า
ต าบลทุ่งเตาใหม ่

 148800.00 12,400.00 นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
2/2561 เดือน ธ.ค. งวดที่ 
3 

01/12/2560 30 

  12,400.00 

นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 เดือน ม.ค.(งวดที่ 
4)  

01/01/2561 30 

  12,400.00 
นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 งวดที่ 5/2561  

01/02/2561 7 

  12,400.00 
นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 งวดที่ 6 มี.ค.  01/03/2561 30 

  12,400.00 

นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 งวดที่ 7 เดือน 
เม.ย. 

02/04/2561 30 

  12,400.00 

นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 งวดที่ 2 เดือน 
พ.ย. 

01/11/2560 30 

  12,400.00 
นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 งวดที่ 9 มิ.ย.  1/06/2561 30 

  12,400.00 

นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 เดือน ก.ค.(งวดที่ 
10) 

01/07/2561 30 

  12,400.00 

นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 เดือน พ.ค.(งวดที่ 
8)  

01/05/2561 30 

  12,400.00 

นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 เดือน ต.ค.(งวดที่ 
1)  

01/10/2560 30 

  12,400.00 
นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 งวดที่ 11 ส.ค. 01/08/2561 30 

  12,400.00 
นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
1/2561 งวดที่ 2 

01/11/2560 30 

9. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่น 

 117,576.00 116,298.00 สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ  

08/11/2560 7 

10. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 6,646,800.00 544,100.00 เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เดือน ต.ค. 
60 จ านวน 811 คน  

04/10/2560 7 



  539,600.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เดือน ก.พ. 
61 จ านวน 805 คน  

02/02/2561 7 

  536,300.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เดือน มี.ค. 
61 จ านวน 800 คน 

05/03/2561 7 

  534,500.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จ านวน 
798 คน เดือน เม.ย. 61  

09/04/2561 7 

  534,500.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จ านวน 
798 คน เดือน พ.ค. 61  

02/0/2561 7 

  540,300.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จ านวน 
806 คน เดือน ธ.ค. 60 

04/12/2560 7 

  532,500.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จ านวน 
795 คน เดือน ก.ค.  03/07/2561 7 

  534,500.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จ านวน 
798 คน เดือน มิ.ย. 61 

04/06/2561 7 

  531,800.00 
เบี่ยยงัชีพผูสู้งอายุ จ านวน 
394 คน เดือน ส.ค.  

02/08/2561 7 

  542,500.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ เดือน พ.ย. 
จ านวน 808 คน  

01/11/2560 7 

  529,800.00 
เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ จ านวน 
791 คน เดือน ก.ย.  05/09/2561 7 

11. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

 1,002,400.00 77,600.00 เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ เดือน ต.ค. 
60 จ านวน 97 คน  

04/10/2560 1 

  82,400.00 
เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ เดือน ม.ค.
61 จ านวน 103 ราย  01/01/2561 7 

  82,400.00 
เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ จ านวน 
103. คน เดือน ก.พ. 61 

02/02/2561  

  82,400.00 
เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ จ านวน 
103 คน เดือน มี.ค. 61  

05/03/2561 7 

  83,200.00 
เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ จ านวน 
104 คน เดือน เม.ย. 61 

09/04/2561 7 

  84,800.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 
106 คน เดือน พ.ค.61 

02/05/2561 7 

  80,800.00 
เบี้ยยังชีพผูพ้ิการ จ านวน 
101 คน เดือน ธ.ค. 60 

04/12/2560 7 

  87,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 
109 คน เดือน ก.ค. 61  

03/07/2561 7 

  86,400.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 
108 คน เดือน มิ.ย. 61  

04/06/2561 7 

  87,200.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 
109 คน เดือน ส.ค. 02/08/2561 7 

 80,000.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 
100 คน เดือน พ.ย. 01/11/2560 30 

  88,000.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 
110 คน เดือน ก.ย.  05/09/2561 7 

12. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน 
ประชาชน ในต าบลทุ่งเตาใหม ่

 30,000.00 30,000.00 คณะกรรมการ ร.ร.บ้านห้วย
ชัน  

10/07/2561 7 

13. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้ป่วยเอดส ์

 38,000.00 2,500.00 ผู้ป่วยเอดส์ เดือน ต.ค. 60 01/10/2560 1 



  2,500.00 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ เดือน พ.ย. 
60 จ านวน 5 คน  

15/11/2560 7 

  3,000.00 
ผู้ป่วยอดส์ เดือน ม.ค.61 

จ านวน 6 ราย  
23/01/2561 7 

  3,000.00 
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 6 คน 
เดือน ก.พ. 61  

21/02/2561 7 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
7 คน เดือน มี.ค.  22/03/2561 7 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
7 คน เดือน เม.ย. 1  

23/04/2561 7 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
7 คน เดือน พ.ค. 61  

22/05/2561 7 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
7 คน เดืนอ มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 

7 คน เดือน ก.ค. 61  
23/07/2561 7 

  3,500.00 
ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 7 คน 
เดือน ส.ค.  23/08/2561 7 

  3,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
7 คน เดือน ก.ย.61  

20/09/2561 7 

  2,500.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 
7 คน เดือน ธ.ค. 22/12/2560 7 

14. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสง่
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงาน
อื่น 

 250,000.00 10,800.00 ร้านคอบอล สรุาษฎร์ โดย 
นายชัยรัตน์ ประยุทธยรรยง 
21/2561 ค่าวัสดุกีฬา  

05/03/2561 15 

  5,600.00 
นายบุญยดทธ์ิ ทองเกื้อ 
ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน  

26/03/2561 7 

15. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบล กีฬาสี่วัย/กีฬาพื้นบา้น 

 200,000.00 8,154.00 ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 
52/2561 วัสดุอุปกรณ์
ส าหรบัโครงการ  

21/08/2561 15 

  81,795.00 

ร้านคอบอล สรุาษฎร์ โดย 
นายชัยรัตน์ ประยุทธยรรยง 
50/2561 ค่าวัสดุกีฬา ถ้วย
รางวัล 

21/08/2561 7 

 20,200.00 

บรรเทิงบริการ โดยนางปทุม
มาศ คงทรพัย์ ค่าจ้างเหมาโต๊ะ 
เต้นท์ เก้าอี้  

21/08/2561 7 

  17,100.00 

นายมนูญ ปานเผาะ 
49/2561 ค่าจ้างเหมา
เตรียมสถานที ่

21/08/2561 7 

  1,400.00 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สนาม 
(โครงการกีฬาสี่วัย) 05/09/2561 7 

  8,400.00 
กรรมการตัดสินการแข่งขัน 
(โครงการสี่วัย)  05/09/2561 7 

16. การพฒันาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  60,000.00 400.00 นายสุนทร คงยิ่ง 27/2561 

ค่าป้ายไวนิล  
19/04/2561 7 

  6,400.00 

นางนงนุข แซ่เต้ียว 
18/2561 ค่าจ้างเหมา
ประกอบอาหาร  

19/04/251 7 



  3,600.00 

ร้านบรรเทิงบริการ โดยนาง
ปทุมมาศ คงทรัพย์ 
26/2561 ค่าจ้างเหมาพัด
ลม โต๊ะ เก้าอี ้ 

19/04/2561 1 

  2,032.00 
น.ส. ฐิติภัคชญาน์ ด านุ่น 
29/2561 ค่าของรางวัล  19/04/2561 7 

  3,000.00 

นายสุราษฎร์ คีรีนาถ 
30/2561 ค่าเช่าเครื่อง
เสียง  

19/04/2561 7 

17. การพฒันาด้านการศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.
อบต.ทตม./ศพด. บ้านไสดง 

 144,500.00 51,000.00 โครงการสนับสนุน คชจ 
บริหารสถานศกึษา ค่าจัดการ
เรียนการสอน ศพด.อบต.ทุ่ง
เตาใหม ่ 

06/11/2560 7 

  93,500.00 

โครงการสนับสนุน คชจ 
บริหารสถานศกึษา ค่าจัดการ
เรยีนการสอน ศพด.ไสดง  

06/11/2560 7 

18. การพฒันาด้านการศึกษา อาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.และศพด. 

 1,004,000.00 234,000.00 ร.ร.บ้านห้วยตอ,ร.ร.บ้านห้วย
ชัน, ร.ร.บ้านควนกองเมือง ,
ร.ร. บ้านห้วยขุนราษฎร ์
6/2561 

31/10/2560 7 

  6,720.00 
ร.ร.บ้านขุนราษฎร์ เงิน
อุดหนุนอาหารกลางวัน  

19/06/2561 7 

  234,000.00 

ร.ร.บ้านห้วยตอ ร.ร.บ้านขุน
ราษฎร์ รร.บ้านควนกองเมือง 
ร.ร.บ้านไสดง เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน  

03/01/2561 7 

  256,760.00 

ร.ร.บ้านห้วยตอ ร.ร.บ้านขุน
ราษฎร์ รร.บ้านควนกองเมือง 
ร.ร.บ้านไสดง เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน  

02/07/2561 7 

  38,620.00 

ร.ร.บ้านห้วยตอ ร.ร.บ้านขุน
ราษฎร์ รร.บ้านควนกองเมือง 
ร.ร.บ้านไสดง เงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน  

03/09/2561 7 

19. การพฒันาด้านการศึกษา จัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)  611,268.00 261,348.80 บ.สุราษฎร์เฟรซมิลล์ 
23/256  

16/05/2560 95 

20. การพฒันาด้านการศึกษา อาหารกลางวันของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ) 5 แห่ง 

 416,500.00 36,000.00 โครงการสนับสนุน คชจ 
บริหารสถานศกึษา ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ทุ่งเตาใหม่ ,
ศพด.บ้านไสดง ไตรมาสที่ 2 

03/01/2561 7 

  66,000.00 

โครงการสนับสนุน คชจ 
บริหารสถานศกึษา ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด.ทุ่งเตาใหม่ ,
ศพด.บ้านไสดง ไตรมาสที่ 2 

03/01/2561 7 

  36,000.00 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา -
อาหารกลางวัน ศพด.อบต. 
ไตรมาสที่ 3  

18/05/2561 7 

  66,000.00 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา -
อาหารกลางวัน ศพด.บ้านไส

18/05/2561 7 



ดง ไตรมาสที่ 3  

  7,200.00 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา -
อาหารกลางวัน ศพด.บ้านไส
ดง ไตรมาสที่ 4  

03/07/2561 15 

  45,600.00 

โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา -
อาหารกลางวัน ศพด.บ้านไส
ดง ไตรมาสที่ 4  

03/07/2561 15 

  39,000.00 

โครงการสนับสนุน คชจ 
บริหารสถานศกึษา ค่าอาหาร
กลางวัน ศพด ทุ่งเตาใหม่ ไตร
มาสที่ 1 

06/11/2560 7 

  71,500.00 

โครงการสนับสนุน คชจ. 
บริหารสถานศกึษา ศพด.บ้าน
ไสดง ไตรมาสที่ 1 

06/11/2560 7 

21. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท
ของสตรใีนการพัฒนาชุมชน 

 50,000.00 400.00 นายสุนทร คงยิ่ง 56/2561 

ป้ายไวนิล  
21/09/2561 7 

  6,000.00 
น.ส.สุกาญดา ทองปาน ค่าจ้าง
เหมาอาหารกลางวัน  

21/09/2561 7 

22. การพฒันาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

เงินส ารองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ
อุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ) 

 400,000.00 2,508.00 ห้างหุ้นส่วนศุภสาร 
39/2561 จัดซื้อกระเบี้อ
งลอนคู่ 

23/07/2561 7 

  18,000.00 

หจก. เอสทีเค แทรกเตอร์คอน
สตรัคช่ัน โครงการรื้อขยะ
บริเวณท่อลอดเหลี่ยม ม.5 

14/12/2560 7 

23. การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการ
รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 

 20,000.00 4,900.00 ร้านสันติพันธ์ุไม้ โดย นาย
สันติ เช่ียวสกุล ค่าต้นรวงผึ้ง 
จ านวน 14 ต้น  

24/07/2561 7 

24. การพฒันาด้านศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

อายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย  50,000.00 400.00 นายสุนทร คงยิ่ง 24/2561 

ค่าป้ายไวนิล  
19/04/2561 7 

  2,000.00 

ร้านบรรเทิงบริการ โดยนาง
ปทุมมาศ คงทรัพย์ 
25/2561 ค่าจ้างเหมาเก้าอี ้ 

19/04/561 7 

25. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
ประกันสังคม เงินสมทบบ าเหน็ญ
บ านาญฯค่าตอบแทนเพื่อการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอื่น ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ 
อปท.ฯลฯ 

 8,742,161.00 1,985.00 น.ส. ดวงใจ ศิริวัฒน์ 
186/250 

01/10/2560 1 

  11,300.00 
น.ส.ดวงใจ ศิริวัฒน์, 

186/2560 
01/10/2560 1 

  3,370.00 

น.ส.ทักษิณา นาคดี , น.ส. 
วิไลวรรณ พรหมทอง, น.ส. 
วิไลลักษณ์ ดีรีนารถ 
186/2560 

01/10/2560 1 



  33,200.00 

น.ส.ทักษิณา นาคดี , น.ส. 
วิไลวรรณ พรหมทอง, น.ส. 
วิไลลักษณ์ ดีรีนารถ 
16/2560 

01/10/2560 1 

  3,000.00 

นายสมประสงค์ นิยมเดชา,
นายร าเพย นรนวล, น.ส. จตุ
พร สอนประสม 
186/2560 

01/10/2560 1 

  45,060.00 ส านักปลัด 186/2560 01/10/2561 1 

  121,200.00 
เงินเดือน ส.อบต. เดือน ต.ค.
60 

01/10/2560 1 

  7,200.00 
เงินตอบแทน เลขา สภา.อบต.
เดือน ต.ค.60 

01/10/2560 1 

  3,510.00 
ค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รอง 
นายกฯ เดือน ต.ค. 60 

01/10/2560 1 

  3,510.00 
เงินประจ าต าแหน่ง นายก/
รองนายกฯ เดือน ต.ค. 60 

01/10/2560 1 

  42,840.00 
เงินเดือน นายกฯ เดือน ต.ค. 
60 

02/10/2560 1 

  3,500.00 
กองช่าง-เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ต.ค. 60 

19/10/2560 1 

  48,260.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
ต.ค. 60  

19/10/2560 1 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ต.ค. 60 

19/10/2560 1 

  93,160.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
ต.ค. 60  

19/10/2560 1 

  37,660.00 

สน.ปลัด(การศึกษา) เงินเดือน 
พนง. ครู ผู้ดูแลเด็ก เดือน ต.ค. 
60  

19/10/2560 1 

  17,500.00 

สน.ปลัด ค่าตอบแทนราย
เดือน/เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ตค. 60  

19/10/2560 1 

  160,190.00 
สน.ปลัด เงินเดือน พนง. 
เดือน ตค 60  

19/10/2560 1 

  121,200.00 
ค่าตอบแทน ส.อบต. เดือน 
พ.ย.60  

15/11/2560 7 

  7,200.00 
ค่าตอบแทนเลขา นายก เดือน 
พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก 
อบต. เดือน พ.ย. 60 

15/11/2560 7 

  3,510.00 
เงินประจ าต าแหน่ง นายก 
อบต. เดือน พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  42,840.00 
เงินเดือน นายก อบต. เดือน 
พ.ย. 60  

15/11/2559 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน พ.ย. 60 

15/11/2560 7 

  48,260.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
พ.ย.60  

15/11/2560 7 



  1,985.00 
กองคลัง เงินเพิ่มของ พนง.
จ้าง เดือน พ.ย.60  

15/11/2560 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  93,160.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  3,370.00 
สน.ปลัด(ศึกษา) เงินเพิ่มของ 
พนง.จ้าง เดือน พ.ย.60  

15/11/2560 7 

  33,200.00 
สน.ปลัด(ศึกษา) ค่าตอบแทน 
พนง.จ้าง เดือน พ.ย. 60 

15/11/2560 7 

  37,660.00 
สน.ปลัด(ศึกษา) เงินเดือน 
พนง. เดือน พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  159,900.00 
ส านักปลัด เงินเดือนพนักงาน 
เดือน พ.ย. 60 

15/11/2560 7 

  17,500.00 
ส านักปลัด เงินประจ า
ต าแหน่ง เดือน พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  45,060.00 
ส านักปลัด ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  15/11/2560 7 

  3,000.00 
ส านักปลัด เงินเพิ่มของ
พนักงานจ้าง เดือน พ.ย. 60  

15/11/2560 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน มค 61  

26/01/2561 1 

  48,260.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  1,886.00 
กองคลัง เงินเพิ่มพนักงานจ้าง 
เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  10,735.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  93,160.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
ม.ค.61  

26/01/2561 1 

  3,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มของ 
พนง.จ้าง เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  33,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง.จ้าง เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  37,660.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน ม.ค.
61  

26/01/2561 1 

  45,060.00 
ส านักปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  3,000.00 
ส านักปลัด เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 
พนง.จ้าง เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 

  159,900.00 
สน.ปลัด เงินเดือนพนักงาน 
เดือน ม.ค. 61  

26/01/2561 1 



  121,200.00 
ค่าตอบแทน ส.อบต เดือน 
ม.ค.61  

23/01/2561 1 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานายกฯ 
เดือน ม.ค. 61  

23/01/2561 1 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก เดือน ม.ค. 61  

23/01/2561 1 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง เดือน ม.ค.61  

23/01/2561 1 

  42,840.00 
เงินเดือน นายกฯ เดือน ม.ค. 
61  

23/01/2561 1 

  4,742.00 
เงินสมทบประกันสังคม เดือน 
ม.ค.61 

23/01/2561 1 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
เดือน ก.พ. 2561  

22/02/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทน เลขาฯ นายก 
เดือน ก.พ. 61  

22/02/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนนายกฯ เดือน 
ก.พ. 2561 

22/02/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง เดือน ก.พ. 61  

22/02/2561 7 

  42,840.00 
เงินเดือน นายกฯ เดือน ก.พ. 
61 

22/02/2561 7 

  4,742.00 
สนง.ประกันสังคม เดือน ก.พ. 
61  

21/02/2561 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  48,260.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง เดือน 
ก.พ.61  

14/02/2561 7 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเพิ่ม พนง.จ้าง 
เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  93,160.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  3,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มของ 
พนง. เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  33,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  37,660.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
เดือน ก.พ. 2561  

14/02/2561 7 

  3,000.00 
สน.ปลัด เงินเพ่ัมต่าง ๆ เดือน 
ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  45,060.00 
สน.ปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 



  159,900.00 
สน.ปลัด เงินเดือน พนง. 
เดือน ก.พ. 61  

14/02/2561 7 

  121,200.00 
ค่าตอนแทน ส.อบต. เดือน 
มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานายกฯ 
เดือน มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก เดือน มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง เดือน มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  42,840.00 
เงินเดือน นายกฯ เดือน มี.ค.
61  

19/03/2561 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  48,260.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
มี.ค. 61 

19/03/2561 7 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเพิ่ม พนง.จ้าง 
เดือน มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง  19/03/2561 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน มี.ค.61 

19/03/2561 7 

  93,160.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง มี.ค. 
61  

19/03/2561 7 

  3,370.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ พนง จ้าง 
มี.ค.  19/03/2561 7 

  33,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  37,660.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  3,000.00 
สน.ปลัด เังินเพิ่มของ พนง.
จ้าง มี.ค. 61  

19/03/2561 7 

  45,060.00 
สน.ปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง มี.ค. 61 

19/03/2561 7 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
มี.ค.61  

19/03/2561 7 

  159,900.00 
สน.ปลัด เงินเดือน พนง. มี.ค. 
61 

19/03/2561 7 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
เดือน เม.ย. 61 

23/04/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานายกฯ 
เดือน เม.ย. 61  

23/04/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก 
รองนายก เดือน เม.ย. 61  

23/04/2561 7 

  3,510.00 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก เดือน เม.ย. 
61  

23/04/2561 7 

  42,840.00 เงินเดือนนายก/รองนายก 23/04/2561 7 



เดือน เม.ย. 61  

  4,742.00 
สนง.ประกันสังคม เดือน 
เม.ย. 61  

23/04/2561 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  49,650.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเพิ่มของ พนง.
จ้าง เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน เม.ย. 61 

19/04/2561 7 

  3,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของ พนง.จ้าง เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  38,460.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  3,000.00 
สน.ปลัด เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 
พนง.จ้าง เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  45,060.00 
สน.ปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  163,630.00 
สน.ปลัด เงินเดือน พนง. 
เดือน เม.ย. 61 

19/04/2561 7 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
เดือน พ.ค. 61 

21/05/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานายกฯ 
เดือน พ.ค. 61  

21/05/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก 
รองนายก เดือน พ.ค. 61  

21/05/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก เดือน พ.ค. 61  

21/05/2561 7 

  42,840.00 
เงินเดือนนายก/รองนายก 
เดือน พ.ค. 61  

21/05/2561 7 

  4,742.00 
สนง.ประกันสังคม เดือน พ.ค. 
61  

21/05/2561 7 

  1,900.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
นายสัมพันธ์ จุลภักด์ิ  22/05/2561 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  49,650.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเพิ่มของ พนง.
จ้าง เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 



  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน พ.ค 61 

17/05/2561 7 

  94,970.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
พ.ค.61 

17/05/2561 7 

  94,970.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
เม.ย.61 

19/04/2561 7 

  3,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของ พนง.จ้าง เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  33,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  33,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. เดือน เม.ย. 61  

19/04/2561 7 

  38,460.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
เดือน พ.ค. 61 

17/05/2561 7 

  3,000.00 
สน.ปลัด เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 
พนง.จ้าง เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  45,060.00 
สน.ปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน พ.ค. 61  

17/05/2561 7 

  163,630.00 
สน.ปลัด เงินเดือน พนง. 
เดือน พ.ค.61 

17/05/2561 7 

  193,109.00 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ ประจ าปี 2561 

12/12/2560 7 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
เดือน ก.ค. 61 

23/07/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานายกฯ 
เดือน ก.ค. 61  

23/07/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก 
รองนายก เดือน ก.ค. 61  

23/07/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง เดือน ก.ค.61  

23/07/2561 7 

  42,840.00 
เงินเดือนนายก/รองนายก 
เดือน ก.ค.61  

23/07/2561 7 

  4,242.00 
ส านักประกันสังคม เดือน 
ก.ค. 61  

23/07/2561 7 

  3,500.00 
เงินประจ าต าแหน่ง กองช่าง 
เดือน ก.ค.  16/07/2561 7 

  49,650.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
ก.ค. 61  

16/07/2561 7 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
ก.ค.61 

16/07/2561 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ก.ค. 61  

16/07/2561 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ก.ค 61 

16/07/2561 7 

  94,970.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
ก.ค.61 

16/07/2561 7 



  2,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของ พนง.จ้าง เดือน ก.ค. 61  

18/07/2561 7 

  24,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. เดือน ก.ค. 61  

18/07/2561 7 

  21,150.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
เดือน ก.ค. 61 

18/07/2561 7 

  3,000.00 
สน.ปลัด เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 
พนง.จ้าง เดือน ก.ค. 61  

18/07/2561 7 

  45,060.00 
สน.ปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ก.ค. 61  

18/07/2561 7 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ก.ค. 61  

18/07/2561 7 

  163,630.00 
สน.ปลัด เงินเดือน พนง. 
เดือน ก.ค.61 

18/07/2561 7 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
เดือน มิ.ย. 61 

19/06/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขานายกฯ 
เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก 
รองนายก เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง เดือน มิ.ย.61  

19/06/2561 7 

  42,840.00 
เงินเดือนนายก/รองนายก 
เดือน มิ.ย.61  

19/06/2561 7 

  4,742.00 สนง.ประกันสังคม เดือน มิ.ย.  19/06/2561 7 

  49,650.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเพิ่มของ พนง.
จ้าง เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน มิ.ย. 61 

19/06/2561 7 

  94,970.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
ก.ค.61 

19/06/2561 7 

  3,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของ พนง.จ้าง เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  33,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  21,150.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
เดือน มิ.ย. 61 

19/06/2561 7 

  3,000.00 
สน.ปลัด เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ 
พนง.จ้าง เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  45,060.00 
สน.ปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน มิ.ย. 61  

19/06/2561 7 



  163,630.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน มิ.ย 61  

19/06/2561 7 

  1,900.00 

สน.ปลัด เงินช่วยเหลือ
การศึกษา ด.ช. ศรัณภัทร จุล
ภักด์ิ  

19/06/2561 7 

  4,200.00 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
นางสุชาดา เรืองมาก นาง
สาวิตรี วิเชียรเช้ือ  

11/06/2561 7 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต เดือน 
ส.ค.  21/08/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขาฯ เดือน 
ส.ค.  21/08/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก 
เดือน ส.ค.  21/08/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่ง นายก เดือน ส.ค.  21/08/2561 7 

  42,840.00 เงินเดือนนายก เดือน ส.ค.  21/08/2561 7 

  4,242.00 
สนง.ประกันสังคม เดือน ส.ค. 
61  

23/08/2561 7 

  49,650.00 
กองช่าง เงินเดือนพนักงาน 
เดือน ส.ค.  20/08/2561 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ส.ค.  20/08/2561 7 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเพิ่ม พนง.จ้าง 
เดือน ส.ค. 61  

20/08/2561 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ส.ค. 20/08/2561 7 

  94,970.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง เดือน 
ส.ค. 61  

20/08/2561 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ส.ค.  20/08/2561 7 

  21,150.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน ส.ค.
61  

20/08/2561 7 

  2,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มของ 
พนง. เดือน ส.ค. 61  

20/08/2561 7 

  24,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. ส.ค. 61  

20/08/2561 7 

  3,000.00 
สน.ปลัด เงินเพ่ัมต่าง ๆ เดือน 
ส.ค. 61  

20/08/2561 7 

  45,060.00 
สน.ปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง ส.ค. 61 

20/08/2561 7 

  17,500.00 
สน.ปลัด เงินประจ าต าแหน่ง 
ส.ค.61  

20/08/2561 7 

  165,630.00 
สน.ปลัด เงินเดือน พนง. ส.ค. 
61 

20/08/2561 7 

  4,742.00 
ส านักประกันสังคม เดือน 
พ.ย. 16/11/2561 7 



  2,100.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
นางสาวิตรี วิเชียรเช้ือ 10/11/2560 7 

  2,400.00 
 ้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
นางสุชาดา เรืองมาก  

10/11/2560 7 

  4,742.00 สนง.ประกันสังคม เดือน ต.ค. 01/10/2560 30 

  4,242.00 
สนง.ประกันสังคม เดือน ก.ย. 
61 

01/09/2561 30 

  42,840.00 
เงินเดือนนายก/รองนายก 
เดือน ก.ย.61  

17/09/2561 7 

  3,510.00 
เงินประจ าต าแหน่ง นายก 
เดือน ก.ย. 61  

17/09/2561 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนพิัเศษ นายก 
เดือน ก.ย. 61 

17/09/2561 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขาฯ เดือน 
ก.ย.61 

17/09/2561 7 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
เดือน ก.ย 61 

17/09/2561 7 

  3,500.00 
เงินประจ าต าแหน่ง กองช่าง 
เดือน ก.ย.  13/09/2561 7 

  49,650.00 
เงินเดือนพนักงาน กองช่าง 
เดือน ก.ย.  13/09/2561 7 

  1,985.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง กองคลัง เดือน ก.ย.  13/09/2561 7 

  11,300.00 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง กอง
คลัง เดือน ก.ย.  13/09/2561 7 

  3,500.00 
เงินประจ าต าแหน่ง กองคลัง 
เดือน ก.ย.  

13/09/2561 7 

  2,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของ พนง.จ้าง เดือน ก.ย. 61  

14/09/2561 7 

  24,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง. เดือน ก.ย. 61  

14/09/2561 7 

  21,150.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
เดือน ก.ย. 61 

14/09/2561 7 

  3,000.00 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง สน.ปลัด เดือน ก.ย.  14/09/2561 7 

  45,060.00 
ส านักปลัด ค่าตอบแทน พนง. 
เดือน ก.ย. 14/09/2561 7 

  17,500.00 
ส านักปลัด เงินประจ า
ต าแหน่ง เดือน ก.ย. 14/09/2561 7 

  164,030.00 
ส านักปลัด เงินเดือนพนักงาน 
เดือน ก.ย.  14/09/2561 7 

  2,750.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
นายจ าลอง นมรักษ ์ 

04/09/2561 7 

  4,742.00 สนง.ประกันสังคม เดือน มี.ค.  01/03/2561 7 

  33,369.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง.จ้าง (ตกเบิก)  27/12/2560 7 



  16,478.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของ พนง.จ้าง (ตกเบิก)  27/12/2560 7 

  12,250.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน
พนักงาน (ตกเบิก)  

27/12/2560 7 

  121,200.00 
เงินค่าตอบแทน ส.อบต. 
เดือน ธ.ค.  20/12/2560 7 

  7,200.00 
เงินค่าตอบแทนเลขาฯ เดือน 
ธ.ค.  20/12/2560 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทน นายก เดือน 
ธ.ค. 

20/12/2560 7 

  3,510.00 
เงินค่าตอบแทนประจ าแหน่ง 
นายก เดือน ธ.ค. 20/12/2561 7 

  42,840.00 
เงินเดือนนายก/รองนายก 
เดือน ธ.ค. 20/12/2560 7 

  4,742.00 
ส านักประกันสังคม เดือน 
ธ.ค. 

25/12/2560 7 

  1,900.00 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
นายสัมพันธ์ จุลภักด์ิ  22/12/2560 7 

  3,500.00 
กองช่าง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ธ.ค. 01/12/2560 30 

  48,260.00 
กองช่าง เงินเดือน พนง. เดือน 
ธ.ค.  01/12/2560 30 

  1,985.00 
กองคลัง เงินเพ่ัมต่าง ๆ ของ 
พนง.จ้าง เดือน ธ.ค. 19/12/2560 7 

  11,300.00 
กองคลัง ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ธ.ค.  19/12/2560 7 

  3,500.00 
กองคลัง เงินประจ าต าแหน่ง 
เดือน ธ.ค.  19/12/2560 7 

  93,160.00 
กองคลัง เงินเดือน พนง. เดือน 
ธ.ค.  19/12/2560 7 

  3,370.00 
ส่วนการศึกษา เงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของ พนง.จ้าง เดือน ธ.ค. 18/12/2560 7 

  33,200.00 
ส่วนการศึกษา ค่าตอบแทน 
พนง.จ้าง เดือน ธ.ค.  18/12/2560 7 

  37,660.00 
ส่วนการศึกษา เงินเดือน พนง. 
เดือน ธ.ค. 18/12/2560 7 

  3,000.00 
ส านักปลัด เงินเพ่ััมของ พนง.
จ้าง เดือน ธ.ค. 18/12/2560 7 

  45,060.00 
ส านักปลัด ค่าตอบแทน พนง.
จ้าง เดือน ธ.ค. 18/12/2560 7 

  17,500.00 
ส านักปลัด เงินประจ า
ต าแหน่ง เดือน ธ.ค. 18/12/2560 7 

  159,900.00 
ส านักปลัด เงินเดือนพนักงาน 
เดือน ธ.ค. 18/12/2560 7 

26. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  341,080.00 2,500.00 บ.อาร์.เอส.ที ออโตเมช่ัน จก. 
โดย นายมนตรี รักษ์ศรีทอง 
1/2560 เดือน ก.ย.60 

(คชจ.ค้างจ่าย) 

31/10/2559 30 



  800.00 

ร้านเทียนโชคโดยนายเทียน
โชค 2/2550 ค่าเช่าเครื่อง
พริ้นท์ กองคลัง เดือนก.ย60 

01/09/2559 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย 
นายเทียนโชค3/2550 ค่า
เช่านเครื่องพริ้น กองช่าง 
เดือน ก.ย.  

01/09/2559 30 

  23,800.00 

นายจักรพงศ์ ไสยรินทร-์ค่ารื้อ
ถอนป้ายประชาสมัพันธ์ 
6/2560 

22/11/2560 5 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
ช่าง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 1/2561 

เดือน ธ.ค.  

01/12/2560 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย 
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 1/2561 กองคลััง 
เดือน ธ.ค.  

01/12/2560 30 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที ออโตเมช่ัน จก. 
โดย นายมนตรี รักษ์ศรีทอง 
3/2561 สน.ปลัด เดือน 
ธ.ค.  

01/12/2560 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
ช่าง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 1/2561 

เดือน ม.ค. 

01/01/2561 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย 
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 1/2561 กองคลััง 
เดือน ม.ค.  

01/01/2561 30 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ท ีออโตเมช่ัน จก. 
โดย นายมนตรี รักษ์ศรีทอง 
3/2561 เดือน ม.ค. 60  

01/01/2561 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
ช่าง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 1/2561 

เดือน ก.พ.  

01/02/2561 7 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
คลัง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 2/2560 

เดือน ก.พ.  

01/02/2561 7 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที ออโตเมช่ัน จก. 
โดย นายมนตรี รักษ์ศรีทอง 
3/2561 สน.ปลัด เดือน 
ก.พ. งวดที่ 5/2561 

02/03/2561 7 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที. ออโตเมช่ัน 
โดยนายมนตรี รักษศ์รีทอง 
3.2561 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร เดือน มี.ค. 2561  

01/03/2561 30 

  2,500.00 
บ.อาร์.เอส.ที. ออโตเมช่ัน 
โดยนายมนตรี รักษศ์รีทอง 02/04/2561 30 



3.2561 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร เดือน เม.ย. 2561  

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที. ออโตเมช่ัน 
โดยนายมนตรี รักษศ์รีทอง 
3.2561 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร เดือน พ.ย. 2560 

01/11/2560 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย 
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ กองช่าง 1/2561 

เดือน ก.ค. 

01/07/2561 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย 
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ กองคลัง 2/2560 

เดือน ก.ค.  

01/07/2561 30 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที ออโตเมช่ัน จก. 
โดย นายมนตรี รักษ์ศรีทอง 
1/2560 เดือน ก.ค.งวดที่ 
10 

01/07/2561 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
ช่าง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 1/2561 

เดือน พ.ต  

01/05/2561 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
คลัง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 2/2560 

เดือน พ.ค. 

01/05/2561 30 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที ออโตเมช่ัน จก. 
โดย นายมนตรี รักษ์ศรีทอง 
1/2560 เดือน พ.ค.งวดที่ 
8 

01/05/2561 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
คลัง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 2/2560 

เดือน มิ.ย. 

01/06/2561 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
ช่าง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 1/2561 

เดือน มิ.ย.  

01/06/2561 30 

  2,650.00 

สนง.ศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช 
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  

20/08/2561 7 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
ช่าง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 1/2561 

เดือน ต.ค.  

01/10/2560 30 

  800.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส (กอง
คลัง) โดย นายเทียนโชค 
เบญญาธนศรีศกัด์ิ 2/2560 

เดือน ต.ค. 

01/10/2560 30 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที ออโตเมช่ัน จก. 
โดย นายมนตรี รักษ์ศรีทอง 
1/2560 เดือน ต.ค.งวดที่ 

01/10/2560 30 



1 

  2,500.00 

บ.อาร์.เอส.ที. ออโตเมช่ัน 
โดยนายมนตรี รักษศ์รีทอง 
3.2561 ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร เดือน ก.ย. 2561  

01/09/2561 30 

27. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ/
พานพุม่ 

 35,000.00 520.00 ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 
40/2561 สมุดลงนาม  

08/08/2561 7 

  12,500.00 
นายศุภชัย มีแก้ว ค่าจ้างเหมา
เต้นท์และอุปกรณ์  

19/10/2560 15 

  2,700.00 
ร้านธนาคม 8/2561 ค่า
จัดซื้อผ้าเหลอืง 14/12/2560 7 

28. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดซื้อวัสดุต่างๆ  624,280.00 4,020.00 บ.พี.เอ็ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2560 เดือน ก.ย. (น้ ามัน
เช้ือเพลิง) 

12/10/2560 7 

  2,600.00 

บ.พี.เอ็ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน ธ.ค.60  

12/12/2560 30 

  1,200.00 นายสุนทร คงยิ่ง 15/2561 09/01/2561 7 

  400.00 นายสุนทร คงยิ่ง 13/2561 29/12/2560 7 

  19,987.00 

ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
17/2561 สน.ปลัด เดือน 
ม.ค. 61  

19/01/2561 7 

  1,300.00 
ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 
20/2561  

21/02/2561 7 

  5,600.00 

บ.พี.เอ็ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน ก.พ.  

12/02/2561 7 

  70,132.00 
บ.โฮม โปรดักส์ 18/2561 

จัดซื้อยางมะตอย  06/02/2561 7 

  7,000.00 

บ.พี.เอ็ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน มี.ค.  

09/03/2561 7 

  267,947.24 
บ.สุราษฎร์เฟรซมิลล์ 
2/2561  

22/03/2561 7 

  5,500.00 

บ.พี.เอ๊ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน มี.ค. 61  

18/04/2561 15 

  13,480.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 2282561 ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์กองช่าง  

04/04/2561 7 

  6,230.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 23/2561 ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์ส านักปลัด  

28/03/2561 7 

  6,500.00 
บ.พี.เอ๊ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 02/04/2561 30 



1/2561 เดือน เม.ย. 61  

  4,000.00 

บ.พี.เอ๊ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน พ.ย. 60 

01/11/2560 30 

  3,800.00 

บ.พี.เอ๊ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน มิ.ย.. 61  

01/06/2561 30 

  560.00 
นายสุนทร คงยิ่ง 36/2561 

ค่าป้ายไวนิล  06/07/2561 15 

  2,995.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 38/2561 ค่ากล่อง
พลาสติก 

06/07/2561 15 

  380.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 37/2561 ค่าตรายาง 

06/07/2561 15 

  5,500.00 

บ.พี.เอ๊ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน พ.ค. 61 

20/06/2561 30 

  5,540.00 

บ.พี.เอ็ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2560 เดือน ก.ค.  

01/07/2561 30 

  4,710.00 

ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
47/2561 สน.ปลัด วัสดุ
ส าหรบัเครื่องปรับอากาศ 

17/08/2561 7 

  690.00 

ร้านเทียนโชคเซอร์วิส 
46/2561 วัสดุ
คอมพิวเตอร ์ 

17/08/2561 7 

  5,300.00 

บ.พี.เอ็ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน ต.ค.  

01/10/2560 30 

  9,780.00 

ร้านเอกออโต้ โดยนายกิตติ
ศักด์ิ ต้ังอรุโณทัย แบตเตอรี่
รถยนต์  

21/09/2561 7 

  5,800.00 

บ.พี.เอ๊ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน ก.ย. 61 

01/09/2561 30 

  15,940.00 

นายสุพิชาญ บัวเน่ียว วัสดุ
ไฟฟา้ส าหรับ
เครื่องปรับอากาศ  

25/09/2561 7 

  240,000.00 
บ.แมคไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
59/2561 ค่าวัสดุไฟฟ้า  27/09/2561 7 

  5,200.00 

บ.พี.เอ๊ม.ซี ปิโตรเลียม โดย
นายวิศาล ปานเพชร 
1/2561 เดือน ส.ค. 61 

01/08/2561 30 

  17,850.00 

บ.อาร์.เอส.ที. ออโตเมช่ัน 
โดยนายมนตรี รักษศ์รีทอง 
12/2561 วัสดุ
คอมพิวเตอร ์ 

22/12/2560 7 



  4,519.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 10/2561 ค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

22/12/2560 7 

  20,248.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 11/2561 ค่าวัสดุ
ส านักงาน  

22/12/2560 7 

  2,640.00 
ร้านอนุชาศิัลป์ 9/2560 

ตรายาง  07/12/2560 7 

29. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรพัยส์ิน  806,620.00 4,641.66 บ.มิตซูสุราษฎร์ 16/2561 

. 

11/01/2561 7 

  3,390.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส 
19/2561 (ซ่อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์)  

07/02/2561 7 

  22,799.56 
บ.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี 
32/2561 บท.4749 

22/05/2561 7 

  1,500.00 
ร้านติดต้า 31/2561 ค่า
แบตเตอรี่เครื่องพ่น  

22/05/2561 7 

  650.00 
นายธนศิษฎ์ ผลดี ค่าซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ  13/06/2561 7 

  980.00 

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส โดย 
นายเทียนโชค เบญญาธนศรี
ศักด์ิ 42/2561 จัดซื้อพาว
เวอร์ซัพพลาย 

09/08/2561 7 

30. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยส์ิน 

 108,000.00 6,600.00 นายอานนท์ โกละกะ 
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
และทรพัย์สิน  

01/12/2560 7 

  5,400.00 
นายอานนท์ โกละกะ 
2/2561  

02/10/2560 30 

31. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ในการช าระ
ภาษีและค่าธรรมเนียม 

 30,000.00 1,300.00 นายสุนทร คงยิ่ง 14/2561  18/12/2560 15 

32. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ศูนย์วิทยุสื่อสาร  0.00 9,000.00 นายฐาปกรณ์ ชุมสุวรรณ์ 
21/2559 เดือน ก.ย.60 

(ค้างจ่าย)  

01/09/2560 30 

33. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ปรับปรุงหอ้งประชุมสภา อบต.ทุ่งเตา
ใหม ่

 225,000.00 224,000.00 นายส าราญ มีคลัง 7/2561 04/04/2561 45 

34. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  154,348.00 2,000.00 น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  

07/02/2561 7 

  1,420.00 

น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล 
โครงการอบรมสัมมนาช้ีแจง
ทีมประสฺัทธิภาพ อปท  

21/03/2561 7 

  3,900.00 

นางสาวิตรี วิเชียรเช้ือ 
โครงการอบรมแนวทาง
ปฏิบัติของ คกก.ก าหนดราคา
กลางฯ  

17/05/2561 7 

  3,900.00 

นางสาวิตรี วิเชียรเช้ือ 
โครงการแนวทางการจัดท า
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

13/12/2560 7 



ค่าลงทะเบียน 

  7,800.00 

น.ส.ณัฐกานต์ พรหมศร 
โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน  

12/12/2560 7 

  3,900.00 

น.ส.รัชนี ไกรสิทธ์ิ โครงการ
อบรมการจัดท าแผนพฒันา
การศึกษาสีป่ี ค่าลงทะเบียน 

12/12/2560 7 

  3,900.00 

น.ส.เกศินี แก้วสะอาด 
โครงการอบรมแนวทางการ
จัดท าเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  

12/12/2560 7 

  5,500.00 

นางณัฐกานต์ พรหมศร 
โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการประเมินผล 
ขรก.ครู ค่าลงทะเบียน 

09/08/2561 7 

  9,337.00 

น.ส.ขวัญจืตต์ เพชรอนันตกุล 
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เทคนิคการ
ด าเนินการด้านละเมิด  

08/08/2561 7 

  4,800.00 

น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล 
โครงการฝึกอบรม-เทคนิค
การด าเนินการทางละเมิด 
ค่าลงทะเบียน 

01/08/2561 7 

  4,500.00 

น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล 
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การตรวจสอบ
ภายใน ค่าลงทะเบียน 

23/08/2561 7 

  5,100.00 

นายสัมพันธ์ จุลภักด์ิ 
โครงการอบรมเพิม่
ประสทิธิภาพงานบรหิาร
บุคคล ค่าลงทะเบียน  

21/08/2561 7 

  24,449.00 

น.ส.อุราภุรณ์ ตรียวง 
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านพัสดุ  

27/09/2561 7 

  2,264.00 

น.ส.ขวัญจิตต์ เพชรอนันตกุล 
ค่าเดินทางไปศาลปกครอง 
นครศรีธรรมราช  

03/09/2561 7 

35. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

การจัดงานพระราชพิธี  38,000.00 1,500.00 อ.บ้านนาสาร เงินอุดหนุนวัน
ปิยมหาราช  

19/10/2560 1 

  1,900.00 
อ.บ้านนาสาร เงินอุดหนุน วัน
คล้ายวันสวรรณคต ร.9 

10/10/2560 1 

  1,500.00 

เงินอุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ.บ้านนาสาร โครงการ 5 

ธ้นวาคม 

04/12/2560 7 

  8,000.00 

ที่ท าการปกครอง อ.บ้านนา
สาร โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
ร.10  

17/07/2561 7 

  1,600.00 

ที่ท าการปกครอง อ.บ้านนา
สาร โครงการพิธีถวายพระพร 
4 ก.ค. 

19/06/2561 7 



  3,500.00 

ที่ท าการปกครอง อ.บ้านนา
สาร โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
12 ส.ค. 

06/08/2561 7 

36. การพฒันาด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ค่าสาธารณูปโภค  270,000.00 904.36 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร- ศพด.ไสดง,ทุ่งเตา
ใหม่ เดือน ต.ค.2560 

01/10/2560 1 

  7,488.76 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร - ค่าไฟฟ้า สนง.อบต.
และระบบ CCTV  

24/10/2560 1 

  128.40 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน ต.ค. 60 

24/10/2560 1 

  192.60 

การประปาส่วนภมูิภาค อ.
บ้านนาสาร เดือน ก.ย. 59 

(7กย.-8 ตค.) 
24/10/2560 1 

  107.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม เดือน 
ต.ค.60 

01/10/2560 30 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
ต.ค. 60 (8 ต.ค.- 8 พ.ย.) 08/10/2560 30 

  1,186.78 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-ศพด.
ทุ่งเตาใหม,่บ้านไสดง เดือน 
พ.ย. 60  

01/11/2560 30 

  6,198.95 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค-สนง.
อบต.ทุ่งเตาใหม่ เดือน พ.ย. 
60  

01/11/2560 30 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม เดือน 
ต.ค.60 

16/11/2560 7 

  5,136.00 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร - ค่าไฟฟ้า สนง.อบต.
และระบบ CCTV เดือน 
ม.ค. 61 

23/01/2561 7 

  1,240.10 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด.ทุ่งเตาใหม่ ศพด.
ไสดง เดือน ม.ค.61 

23/01/2561 7 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค อ.
บ้านนาสาร เดือน ธ.ค.  

23/01/2561 7 

  132.68 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน ธ.ค.  23/01/2561 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน ม.ค. 61  

23/01/2561 7 

  1,151.89 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร- ศพด.ไสดง,ทุ่งเตา
ใหม่ เดือน ก.พ. 2561  

21/02/2561 7 

  6,344.36 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง.อบต. CCTV 

เดือน ก.พ. 61  

21/02/2561 7 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค อ.
บ้านนาสาร เดือน ม.ค.61 

26/02/2561 7 

  148.73 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน ม.ค. 61 

22/02/2561 7 



  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน ม.ค. 61 

21/02/2561 7 

  1,491.00 
บ.ไปรษณียไทย กองคลัง 
เดือน ก.พ.  

27/03/2561 7 

  1,027.09 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด.ทุ่งเตาใหม่ ศพด.
ไสดง เดือน มี.ค.  

22/03/2561 7 

  7,973.33 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง.อบต. CCTV 

เดือน มี.ค. 61  

22/03/2561 7 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค อ.
บ้านนาสาร เดือน ก.พ. 61  

22/03/2561 7 

  234.33 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน มี.ค. 61 

22/03/2561 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน กพ.. 61 

22/03/2561 7 

  8,473.00 

บ.เอสทีเอส ซสิเท็ม แอนด์ ดี
เวลลอปเมนท์ 31/2561 

ค่าบริการจัดท าและดูแลเว็ป
ไซต์ งวดที่ 1  

23/04/2561 15 

  8,504.93 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง./CCTV เดือน 
เม.ย. 61  

23/04/2561 7 

  754.77 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด. เดือน เม.ย. 61  

23/04/2561 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
อินเตอร์เน็ต เดือน มี.ค. 61  

23/04/2561 7 

  164.78 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
โทรศัพท์ เดือน มี.ค. 61  

24/04/2561 7 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
มี.ค. 61  

23/04/2561 7 

  7,623.59 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง./CCTV เดือน 
พ.ค. 61  

22/05/2561 7 

  768.86 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด. เดือน พ.ค. 61  

22/05/2561 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
อินเตอร์เน็ต เดือน เม.ย.61  

22/05/2561 7 

  123.05 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
โทรศัพท์ เดือน เม.ย. 61  

22/05/2561 7 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
เม.ย. 61  

22/05/2561 7 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
พ.ค.  25/06/2561 7 

  7,852.96 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง./CCTV เดือน 
ก.ค. 61  

25/07/2561 7 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
มิ.ย. 23/07/2561 7 



  113.42 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
โทรศัพท์ เดือน มิ.ย. 61  

23/07/2561 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
อินเตอร์เน็ต เดือน มิ.ย. 61  

23/07/2561 7 

  7,759.69 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
มิ.ย.  21/06/2561 7 

  1,444.42 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด. เดือน มิ.ย. 61  

22/06/2561 7 

  129.47 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
อินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค. 61  

19/06/2561 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
อินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค. 61  

19/06/2561 7 

  1,143.30 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด.ทุ่งเตาใหม่ ศพด.
ไสดง เดือน ก.ค.  

01/08/2561 7 

  7,816.86 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง.อบต. CCTV 

เดือน ส.ค.  
24/08/2561 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน ก.ค. 61 

01/07/2561 30 

  132.68 
บ.กสท.โทรคมนาคม จก.
(มหาชน) เดือน ก.ค. 61 

01/07/2561 30 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค อ.
บ้านนาสาร เดือน ก.ค. 61  

01/07/2561 30 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
อินเตอร์เน็ต เดือน ส.ค. 61  

01/08/2561 30 

  166.49 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
โทรศัพท์ เดือน ส.ค. 61  

01/08/2561 30 

  1,227.96 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด. เดือน ก.ย. 61  

01/09/2561 30 

  7,197.97 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง./CCTV เดือน 
ก.ย. 61  

01/09/2561 30 

  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
ส.ค.  20/09/2561 7 

  1,084.00 ค่าไปรษณีย์ กองคลัง  17/09/2561 7 

  942.69 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด. เดือน ส.ค 61  

05/09/2561 7 

  1,306.19 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร ศพด. เดือน ธ.ค. 22/12/2560 7 

  6,429.71 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้าน
นาสาร สนง./CCTV เดือน 
ธ.ค. 

22/12/2560 7 

  158.36 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
โทรศัพท์ เดือน ธ.ค. 22/12/2560 7 

  3,210.00 
บ.กสท.โทรคมนาคม ค่า
อินเตอร์เน็ต เดือน พ.ย.  25/12/2560 7 



  192.60 
การประปาส่วนภมูิภาค เดือน 
ธ.ค. 22/12/2560 7 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

อบต.ทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 56.0 58.08 12.0 7.20 6.0 3.77 6.0 3.77 6.0 3.77 

2.การพฒันาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 24.0 9.40 17.0 8.99 10.0 7.43 10.0 7.43 10.0 7.43 

3.การพฒันาด้านการศึกษา 14.0 5.13 5.0 2.18 4.0 1.54 4.0 1.54 4.0 1.54 

4.การพฒันาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 14.0 0.92 12.0 0.69 2.0 0.03 2.0 0.03 2.0 0.03 

5.การพฒันาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.0 1.82 5.0 0.08 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

6.การพฒันาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น 7.0 0.39 4.0 0.21 1.0 0.00 1.0 0.00 1.0 0.00 

7.การพฒันาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 31.0 17.92 25.0 13.25 12.0 9.23 12.0 9.23 10.0 1.23 

8.การพฒันาด้านบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4.0 0.13 2.0 0.06 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
 

 

ช. ผลการด าเนินงาน 

     อบต.ทุ่งเตาใหม่ ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นทีใ่กล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังน้ี 

อปท. ใสข่้อมลูผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมลูผลการด าเนินงานด้านอื่น ๆ     1. ก่อสรา้งถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายซอยประชาพฒันา (หมู่ที่ 6) 

                (ใส่รูป) 
    2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพพิัฒน์พงศ์ (หมู่ที่ 8) 

                (ใส่รูป) 
    3. ก่อสร้างฝายน้ าล้น (หมูที่ 1-8) 

                (ใส่รูป) 
    4. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยชัน - ถ้ าพระ 
                (ใส่รูป) 
    5. บุกเบิกถนนสายซอยสวปาล์ม - ซอยสมหวัง 
                (ใส่รูป) 
    6. โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (ติดต้ังหมอ้แปลง) บริเวณประปาหมูบ่้าน หมู่ที่ 8  

                (ใส่รูป) 
    7. ฝึกอบรมอาชีพตามความถนัด (หมูท่ี่ 1-8) 

                (ใส่รูป) 
    8. จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลทุ่งเตาใหม ่
                (ใส่รูป) 
    9. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

                (ใส่รูป) 
    10. สนับสนุเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
                (ใส่รูป) 
    11. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 
                (ใส่รูป) 
    12. จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน ประชาชน ในต าบลทุ่งเตาใหม ่
                (ใส่รูป) 
    13. สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพแก่ผูป้่วยเอดส ์



                (ใส่รูป) 
    14. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 

                (ใส่รูป) 
    15. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในต าบล กีฬาสี่วัย/กีฬาพื้นบ้าน 

                (ใส่รูป) 
    16. โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 

                (ใส่รูป) 
    17. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศพด.อบต.ทตม./ศพด. บ้านไสดง 
                (ใส่รูป) 
    18. อาหารกลางวัน สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.และศพด. 
                (ใส่รูป) 
    19. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
                (ใส่รูป) 
    20. อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ) 5 แห่ง 
                (ใส่รูป) 
    21. ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของสตรใีนการพัฒนาชุมชน 

                (ใส่รูป) 
    22. เงินส ารองจ่าย (กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ) 
                (ใส่รูป) 
    23. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โครงการรักน้ า รักป่า รกัแผ่นดิน 

                (ใส่รูป) 
    24. อายุยืน คืนความสุขผู้สูงวัย 
                (ใส่รูป) 
    25. รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ 
                (ใส่รูป) 
    26. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ/พานพุ่ม 
                (ใส่รูป) 
    27. จัดซื้อวัสดุต่างๆ 
                (ใส่รูป) 
    28. บ ารุงรักษาและซอ่มแซมทรัพยส์ิน 

                (ใส่รูป) 
    29. ปรับปรุงแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

                (ใส่รูป) 
    30. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในการช าระภาษีและค่าธรรมเนียม 

                (ใส่รูป) 
    31. ศูนย์วิทยุสื่อสาร 
                (ใส่รูป) 
    32. ปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ทุ่งเตาใหม ่
                (ใส่รูป) 
    33. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                (ใส่รูป) 
    34. การจัดงานพระราชพิธี 
                (ใส่รูป) 
 

ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 

 

   2.คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ระดับทอ้งถ่ิน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 

 

   3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  



ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์มือถือ email 

ไม่พบข้อมูล 
 

    ทั้งน้ี หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบรหิารงานขออบต.ทุ่งเตาใหม่ทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

                                                              ประกาศ ณ วันที่ 2 พดศจิกายน 2561 

 
 
                                                              นายกอบต.ทุ่งเตาใหม ่
 

ข้อมูล ณ 02/11/2561 

 


