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30,000

517,800

48,000

264,000

100,000

118,360

36,000

36,000

40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

คาเชาบาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน่

เงินคาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก

สํารองจาย

เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกนั
สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รายจายตามขอผูกพนั
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27,00024,0003,000

232,000222,00010,000

25,00025,000

69,00027,00012,000

204,000162,00042,000

4,079,4662,919,800641,866

216,000144,00024,000

1,152,480758,880129,600

42,12042,120

514,080514,080

86,40086,400

849,600849,600

42,12042,120

100,000

118,360

36,000

36,000

40,000

คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

คาเชาบาน

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ
อันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่

เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร

เงินประจําตําแหนง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน
จาง

คาตอบแทนพนักงานจาง

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวน
ตําบล

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิน่

เงินคาตอบแทนประจาํ
ตําแหนงนายก/รองนายก

สํารองจาย

เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็
บํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกนั
สังคม

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

รายจายตามขอผูกพนั
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7,000

15,000

15,000

15,000

20,000

15,000

30,000

180,00020,000

คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาใชจายในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสนิ

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธการเสียภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได

(4) โครงการอบรม
และรณรงคตอตานโรค
เอดส

(3) โครงการรณรงค
ปองกันและควบคมุ
โรคติดตอ

(2) โครงการสงเสรมิ
พัฒนาอาชีพของสตรี 
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
และผูพิการ

(2) โครงการควบคุม
ปองกันโรคพิษสุนขับา

(1) โครงการฝกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวติ

(1) โครงการฉีดพน
หมอกควนั

รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเกี่ยวกับการรบัรอง
และพิธีการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ
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17,00010,000

260,000245,00015,000

300,000300,000

15,00015,000

15,000

15,000

15,000

20,000

15,000

30,000

23,00023,000

1,016,000700,00020,00096,000

คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอก
อาณาจักร

คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

คาใชจายในการจัดทํา
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสนิ

คาจัดทําปายประชา
สัมพันธการเสียภาษี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บรายได

(4) โครงการอบรม
และรณรงคตอตานโรค
เอดส

(3) โครงการรณรงค
ปองกันและควบคมุ
โรคติดตอ

(2) โครงการสงเสรมิ
พัฒนาอาชีพของสตรี 
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ
และผูพิการ

(2) โครงการควบคุม
ปองกันโรคพิษสุนขับา

(1) โครงการฝกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวติ

(1) โครงการฉีดพน
หมอกควนั

รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอืน่ๆ

รายจายเกี่ยวกับการรบัรอง
และพิธีการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ
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5,000

10,000

150,000

65,000

40,000

โครงการประชมุ
ประชาคมหมูบานเพือ่
จัดทําแผนพัฒนาสามป

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนชุมชน

โครงการปณิธานความ
ดี ปมหามงคลฯ

โครงการปกปอง
สถาบันฯ

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงครักษาสิ่งแวด
ลอม

โครงการจัดการเลอืก
ตั้งนายก อบต. สมาชิก 
อบต. กรณีเลือกตั้ง
ซอมและครบวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป

โครงการงานเกษตร
และของดีทายาง

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดภายใน
ตําบลปกเตียน ประจํา
ป 2559

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธกบั
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นในอําเภอทา
ยาง

คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา

คาใชจายในการ
ปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยตาง ๆ
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15,00015,000

5,000

30,00030,000

10,00010,000

10,000

82,00082,000

100,000100,000

150,000

65,000

40,000

2,0002,000

100,000100,000

โครงการประชมุ
ประชาคมหมูบานเพือ่
จัดทําแผนพัฒนาสามป

โครงการประชุม
ประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนชุมชน

โครงการปณิธานความ
ดี ปมหามงคลฯ

โครงการปกปอง
สถาบันฯ

โครงการจัดกิจกรรม
รณรงครักษาสิ่งแวด
ลอม

โครงการจัดการเลอืก
ตั้งนายก อบต. สมาชิก 
อบต. กรณีเลือกตั้ง
ซอมและครบวาระการ
ดํารงตําแหนง 4 ป

โครงการงานเกษตร
และของดีทายาง

โครงการคลองสวย น้ํา
ใส คนไทยมีความสุข

โครงการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติดภายใน
ตําบลปกเตียน ประจํา
ป 2559

โครงการแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธกบั
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นในอําเภอทา
ยาง

คาพวงมาลัย ชอ
ดอกไม กระเชา
ดอกไมและพวงมาลา

คาใชจายในการ
ปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยตาง ๆ
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10,000

10,000

10,000

15,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอําเภอ-
จังหวัดเคลื่อนที่

โครงการออกบรกิาร
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสงเสรมิ
พัฒนาอาชีพของ
ประชาชนตําบลปก
เตียน

โครงการสงเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม
ของผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง

โครงการวันไหวครู

โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม

โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 5 
ธันวามหาราช

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.ปก
เตียน

โครงการฝกอบรมสง
เสริมและสนับสนุนให
ความรูคณะกรรมการ
หมูบาน

โครงการประชมุผู
ปกครอง
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125,00060,00025,00030,000

10,00010,000

4,0004,000

201,100201,100

10,000

50,00050,000

2,0002,000

30,00030,000

70,00070,000

10,000

200,000200,000

15,000

3,0003,000

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

โครงการอําเภอ-
จังหวัดเคลื่อนที่

โครงการออกบรกิาร
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

โครงการสนับสนุนคา
ใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสงเสรมิ
พัฒนาอาชีพของ
ประชาชนตําบลปก
เตียน

โครงการสงเสรมิ
คุณธรรม จริยธรรม
ของผูบริหาร สมาชิก
สภา พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง

โครงการวันไหวครู

โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระ
บรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม

โครงการวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 5 
ธันวามหาราช

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน อบต.ปก
เตียน

โครงการฝกอบรมสง
เสริมและสนับสนุนให
ความรูคณะกรรมการ
หมูบาน

โครงการประชมุผู
ปกครอง
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8,000

30,000

10,000

20,0005,000

50,00010,000

40,000

10,000

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน

ครุภัณฑสํานักงาน

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

คาไฟฟา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุเครื่องดับเพลงิ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่

วัสดุไฟฟาและวทิยุ

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง
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23,00023,000

37,00037,000

30,00030,000

20,00020,000

1,196,0001,196,000

15,00015,000

50,00050,000

15,00015,000

103,00095,000

5,0005,000

70,00010,00030,000

15,0005,000

252,274252,274

25,000

30,00020,00010,000

15,00015,000

260,000100,000100,000

70,00030,000

160,000130,00020,000

50,00020,00030,000

เครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกสวน

ครุภัณฑสํานักงาน

คาบริการโทรศัพท

คาบริการไปรษณีย

คาไฟฟา

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

คาบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

วัสดุการศึกษา

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร

วัสดุกอสราง

วัสดุการเกษตร

คาอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการ
แพทย

วัสดุงานบานงานครวั

วัสดุเครื่องดับเพลงิ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลืน่

วัสดุไฟฟาและวทิยุ

วัสดุคอมพิวเตอร

วัสดุยานพาหนะและขนสง
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160,00030,0003,859,80084,000125,000180,0005,000330,360

24,00020,000

60,000

2,650,000

15,000

เงินอุดหนุนสวนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการที่เปน
สาธารณประโยชน

เงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิน่

ติดตั้งเหล็กดัด

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ

สายสงน้ําดับเพลงิ
พรอมขอตอหัว-ทาย

ขอตอสวมเร็วสงน้ํา
สายดับเพลงิ

ครุภัณฑเครื่องดับเพลงิ

รถบรรทุกเครนไฮดร
อลิคพรอมติดตั้งดั้ม
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