
วัตถุประสงค

          -  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานการคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานบริหารงานทั่วไป 1,580,460 820,480 3,388,120 114,000 10,000 15,000 5,928,060 สํานักปลัดฯ 00111

2.  งานบริหารงานคลัง 644,268 228,000 502,960 -                   -           12,600 1,387,828 สวนการคลัง 00113

รวม 2,224,728 1,048,480 3,891,080 114,000 10,000 27,600 7,315,888
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ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี

รายจายจําแนกตามแผนงาน



วัตถุประสงค

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 331,800 105,260 543,990 -                   -           388,103 1,369,153 สวนโยธา 00241

    เคหะและชุมชน

2. งานไฟฟา  ถนน -              -            130,000 -                   -           136,800 266,800 สวนโยธา 00242

รวม 331,800 105,260    673,990 -                 -          524,903 1,635,953

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

          -  เพื่อใหบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี



วัตถุประสงค

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1. งานบริหารทั่วไป 150,540        -            130,720               - - 2,800             284,060     สวนการศึกษา 00211

2. งานระดับกอนวัยเรียน - -            914,600               - 655,200 4,500             1,574,300  สวนการศึกษา 00212

    และประถมศึกษา

3. งานศึกษาไมกําหนดระดับ 100,000        - 70,000                - - - 170,000     สวนการศึกษา 00214

รวม 250,540      0 1,115,320           -                 655,200 7,300 2,028,360 

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

          -  เพื่อการกระจายโอกาสการศึกษา  พัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน  และประชาชนในชุมชนใหไดรับโอกาสอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี



วัตถุประสงค

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานกีฬาและนันทนาการ -              -            160,000               -                   10,000      -                 170,000 สํานักปลัด 00262

2.  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน -              -            305,000               -                   50,000      -                 355,000     สํานักปลัด 00263

3. งานวิชาการวางแผนและ -              -            50,000                -                   -           -                 50,000      สํานักปลัด 00264

   สงเสริมการทองเที่ยว

รวม -             -           515,000 -                 60,000     -               575,000

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

               -  เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีตาง ๆ   และสงเสริม  สนับสนุนงานกีฬา  และนันทนาการประเภทตาง ๆ
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี



วัตถุประสงค

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานสงเสริมการเกษตร 122,760        -            115,620               -                   130,000    450,000          818,380     สํานักปลัด 00321

รวม 122,760      -           115,620             -                 130,000   450,000         818,380    

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

                -  เพื่อการสงเสริมอาชีพการเกษตร   การอนุรักษทรัพยากรนํ้า  และการบริการจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี



วัตถุประสงค

          -  เพื่อใหบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานบริการสาธารณสุข  และ 122,760        -            375,620               -                   110,000    80,000            688,380     สํานักปลัดฯ 00223

งานสาธารณสุขอื่น ๆ  

รวม 122,760      -           375,620             -                 110,000   80,000          688,380    

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดานการบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี



วัตถุประสงค

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ -              219,380     170,000               -                   40,000      -                 429,380     สํานักปลัดฯ 00121

การรักษาความสงบภายใน

รวม -             219,380    170,000             -                 40,000     -               429,380    

ดานบริหารท่ัวไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

      -  เพื่อพัฒนางานดานการรักษาความสงบเรียบรอย  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   และการบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี

รายจายจําแนกตามแผนงาน
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วัตถุประสงค

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจาย รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ หมวดอ่ืน  งบประมาณ บัญชี

1.  งานสวัสดิการสังคม  และ -              -            32,000                -                   90,000      -                 122,000     สํานักปลัดฯ 00232

สังคมสงเคราะห

รวม -             -           32,000               -                 90,000     -               122,000    

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห

                 -  เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะ  และงานสวัสดิการสังคมใหมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี

รายจายจําแนกตามแผนงาน
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วัตถุประสงค

งาน เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน คาครุภัณฑท่ีดิน รวม หนวยงานเจาของ รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว และวัสดุ และสิ่งกอสราง งบประมาณ บัญชี

1.  งานสงเสริมและสนับสนุน -              -            515,880               -                   250,000    -                 765,880     สํานักปลัด 00252

   ความเขมแข็งของชุมชน

รวม -             -           515,880             -                 250,000   -               765,880    

ดานบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

          -  เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนในแบบประชาธิปไตย  และใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

อําเภอศรีมหาโพธิ     จังหวัดปราจีนบุรี

รายจายจําแนกตามแผนงาน
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