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สวนที ่ 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ของ 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

*********************** 
 

เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  
 

บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ีคณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม  จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ทุกทาน  
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ดังตอไปน้ี 
 

1.  สถานะการคลัง 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ไดประมาณการรายรับซ่ึงรวม

กับเงินอุดหนุนไว  จํานวน  13,310,000   บาท   โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  จะได
ปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน   
13,310,000   บาท  ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําไปดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึงการ
จัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  (รายจายเทากับ
รายรับ)  นอกจากน้ันขณะน้ีองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามมีเงินสะสมคงเหลืออยู  เปนเงิน  4,324,549  บาท 

 
2.  การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน 
ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  จะมีจํานวนจํากัด

เม่ือเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่  ตามกฎหมายก็ตาม  แต
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ก็สามารถดําเนินการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ 
 
 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
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สวนท่ี 2 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล   

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
 

************************************* 
 

หลักการ 
 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น     ยอดรวม  13,310,000 บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
 

ก. ดานบริหารทั่วไป  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม   5,920,095 บาท  
 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม     330,720 บาท 
2.  แผนงานการศึกษา      ยอดรวม   2,435,128 บาท 
3.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม     210,920 บาท 
4.  แผนงานสังคมสงเคราะห     ยอดรวม     172,000 บาท 
5.  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม   1,102,120 บาท 
6.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    ยอดรวม     185,000 บาท 
7.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม     350,000 บาท 
 

ค.   ดานเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร      ยอดรวม     130,000 บาท 

 

ง.  ดานการดําเนินการอื่น 
1. รายจายงบกลาง      ยอดรวม   2,474,017 บาท 
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เหตุผล 
 

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  
เพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  พิจารณาเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุร ี

 

***************************** 
 

โดยทีเ่ปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546 
มาตรา  87  จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ข้ึนไวโดยความเหน็ชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  และโดยอนุมัติของนายอําเภอศรีมหาโพธิ  ดังตอไปน้ี 

 

ขอ  1   ขอบัญญัติน้ีเรียกวา " ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป        
          งบประมาณ  พ.ศ.  2554  " 
ขอ  2  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ีใหใชตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2553  เปนตนไป 
ขอ  3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 
 13,310,000   บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 
ขอ  4 งบประมาณรายจายทั่วไปทั้งส้ิน  ยอดรวม  13,310,000 บาท 

 

ก. ดานบริหารทั่วไป  
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม   5,920,095 บาท  

 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม    330,720 บาท 
2.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   2,435,128 บาท 
3.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม     210,920 บาท 
4.  แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม     172,000 บาท 
5.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม   1,102,120 บาท 
6.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม    185,000 บาท 
7.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    ยอดรวม   350,000 บาท 

 

ค. ดานเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม     130,000 บาท 
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ง.  ดานการดําเนินการอื่น 
1. รายจายงบกลาง   ยอดรวม  2,474,017  บาท 

 

  ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่  3 
 

ขอ  5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  และคณะผูบริหาร  ปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัตใิหเปนไปตามตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวน
ตําบล 

ขอ  6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 
 

 
 

ลงช่ือ 
 (  นางรัชนี    เชนขาว  ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
 
 
 
                   อนุมัต ิ
 
 
ลงช่ือ 
           ( นายนิรุช   ศรีสวัสด์ิ ) 
          นายอําเภอศรีมหาโพธ ิ
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สวนที่ 3 
 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

*************************************** 
ก.  รายไดภาษีอากร 
1.  รายไดหมวดภาษีอากร  รวม  8,757,569 บาท แยกเปน 
 1.1  ภาษีบํารุงทองที่      จํานวน  135,208  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    จํานวน    74,972  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.3  ภาษีปาย     จํานวน     4,077  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.4  อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง  จํานวน        0  บาท  
คําชี้แจง    ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากปที่ผานมาไมไดรับเงินคาภาษอีากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 
 

1.5  ภาษีสุรา     จํานวน  676,042  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.6  ภาษีสรรพสามิต    จํานวน         1,325,782      บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.7  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธบิัตรและนิติกรรม จํานวน    582,500  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.8  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน จํานวน        0  บาท  
คําชี้แจง    ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากปที่ผานมาไมไดรับเงินคาภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน 
 

1.9  ภาษีมูลคาเพิ่ม (บัญชี)     จํานวน      0  บาท 
คําชี้แจง    ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากไมมีการบันทึกบัญชี 
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1.10 ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จํานวน     19,856 บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.11 ภาษีมูลคาเพิม่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ      จํานวน   4,095,033 บาท    
คําชี้แจง   ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.12 ปโตรเล่ียม     จํานวน    45,093  บาท    
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 

 

 1.13 คาภาคหลวงแร    จํานวน    17,612  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.14  ภาษมูีลคาเพิ่ม  1  ใน  9   จํานวน          1,781,394  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

ข.  รายได 
1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  รวมทั้งสิ้น  166,367 บาท 

 1.1  คาใบอนุญาตขายสุรา    จํานวน       395  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.2  คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน     15,900 บาท    
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปทีผ่านมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.3  คาปรับจราจรทางบก    จํานวน      1,600 บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.4  คาปดประกาศมรดก    จํานวน         70  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.5  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จํานวน            147,400  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.6  คาธรรมเนียมใบอนุญาต             จํานวน                0  บาท  
คําชี้แจง    ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากคาดวาในปน้ีจะไมมีรายรับคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
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1.7  คาธรรมเนียมนํ้าบาดาล     จํานวน  1,002  บาท 

คําชี้แจง    ประมาณการไวเน่ืองจากคาดวาในปน้ีจะมีรายรับคาธรรมเนียมนํ้าบาดาล 
 

2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน   รวม  75,376  บาท 
 2.1  คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน  75,376  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
 -  ไมม ี- 
 

4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม  110,688   บาท 
 4.1  คาขายแบบแปลน     จํานวน    98,000  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 4.2  คาสมัครสอบพนักงานจาง อบต.,คาสมัครนายก –สมาชิกสภา อบต.ฯ  จํานวน     0  บาท 
คําชี้แจง    ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากคาดวาในปน้ีจะไมมีรายรับคาสมัครสอบพนักงานจาง อบต.  

 4.3  คาปรับผิดสัญญา     จํานวน    12,688  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 
ค.  รายไดจากทุน   

-  ไมม ี- 
 
ง.  เงินชวยเหลือ 

1.  หมวดเงินอุดหนุน    รวม   4,200,000 บาท แยกเปน 
1.1  เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน         4,200,000  บาท 

คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ( ที่กําหนดวัตถุประสงค ) จํานวน      0  บาท 
คําชี้แจง     ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากคาดวาในปน้ีจะไมมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ที่กําหนดวัตถุประสงค) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
************************************ 

วัตถุประสงค 
 

 1.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลัง  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

งานที่ทํา 
 

 1.  การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลัง 
 2.  จัดเก็บสถิติ  ขอมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนา  และการจัดทํางบประมาณ 
 3.  การดําเนินการกิจการสภา  และการประชุมสภา 
 4.  จัดเก็บสถิติขอมูล  และการจัดทํางบประมาณ 
       5.  งานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. 
       6.  งานประชาสัมพันธ จัดทําประกาศตาง ๆ 
       7.  งานจัดทํานิติกรรมตาง ๆ 

8. ฯลฯ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

 1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   งบประมาณ 4,758,970 บาท 
 2.  สวนการคลัง      งบประมาณ 1,161,125 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
********************************** 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อการรักษาความสงบเรียบรอยภายในตําบลดงกระทงยาม และตําบลหาดยาง 
          2. เพื่อเปนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
          3. เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
งานที่ทํา 
 1.  งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่
 2.  งานการรักษาความสงบเรียบรอย 
          3.  งานออกตรวจพื้นที ่
            4.   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ชวยเหลือผูประสบเหตุจากสาธารณภัยตาง ๆ  เชน  วาตภัย 
               อุทกภัย  อัคคีภัย 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 330,720  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

- 19 - 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
********************************** 

 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อกระจายโอกาสการเตรียมความพรอมใหเด็กไดรับบริการอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2.  เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของสังคมและประเทศชาต ิ
 3.  เพื่อชวยเหลือผูปกครองในการหาสถานที่ดูแลปรับพฤติกรรม  และพัฒนาการของบุตรหลาน 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล   
 2.  งานสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 3.  งานระดับการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน  (อนุบาล  3  ขวบ) 
 4.  งานโครงการเกี่ยวกับการศึกษา  การดําเนินงานดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  ขวบ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม          งบประมาณ       2,435,128  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
********************************** 

 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหงานบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขในเขต องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามเปนไป 
    อยางมีประสิทธิภาพ 

          2.  เพื่อจัดการดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานบริการชวยเหลือผูประสบเหตุฉุกเฉินและนําสงตอสถานพยาบาล (1669)   
 2.  งานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันและควบคุมโรค  
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 210,920  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

-  23  - 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

********************************** 
 

วัตถุประสงค 
     เพื่อพัฒนางานบรกิารสาธารณะ   และงานสวัสดิการสังคมใหมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานบริการสาธารณะชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัย 
 2.  งานการใหสวัสดิการสังคม  การชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเช้ือ HIV 
 3.  งานการใหสวัสดิการแกผูดอยโอกาส 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 172,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

********************************** 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการบริหารทั่วไป  และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขต องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม          

เปนไปดวยความเรียบรอย 
3. เพื่อวางแผนดานการบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

 
งานที่ทํา 
 1.  การบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล 
 2.  งานจัดใหมีนํ้าอุปโภค บริโภคที่สะอาดใหทั่วถึง 

3.  งานโครงสรางพื้นฐาน 
4.  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

 5.  ฯลฯ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ        269,320  บาท 

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ  932,800  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
********************************** 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตย 
2. เพื่อใหเกิดความสามัคคีในชุมชน 
3. เพื่อรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ  ในชุมชน 
4.   เพื่อรณรงค ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
5.   เพื่อใหมีงานทําและเพิ่มรายได 
6.   เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมกับกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

 
งานที่ทํา 

1.  งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.  งานจัดทําโครงการเวทีประชาคมหมูบานตําบล 
3.  งานสงเสริมกลุมสตร ี และกลุมแมบาน   
4.  งานสงเสริมอาชีพแกกลุมอาชีพและสรางเครือขายกลุมอาชีพตาง  ๆ
5.  งานพัฒนาส่ิงแวดลอมในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 185,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
********************************** 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนัทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
3. สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ  
4.  สงเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการประเภทตาง   ๆ

 
งานที่ทํา 
 1.  งานสงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่น 
 2.  สงเสริมและจัดกิจกรรมทางศาสนาและในวันสําคัญตาง ๆ   
 3.  การสงเสริมและจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา  นันทนาการและการละเลนพื้นบาน 
  4.  ฯลฯ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 350,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

********************************** 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อการสงเสริมอาชีพการเกษตร    
          2.  เพื่อการอนุรักษทรัพยากรนํ้า  และการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานอนุรักษแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร 
 2.  งานพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 130,000  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

-  33  - 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายงบกลาง 

ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

********************************** 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกันหนวยงานอื่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อใหการแกไขปญหากรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน เปนไปดวยความรวดเร็วและทันตอ 

              เหตุการณ 
4.  เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และองคกรอื่นใดเปนไปตามเปาหมาย 
 

งานที่ทํา 
 1.  สมทบกองทุนประกันสังคม 
 2.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   เบี้ยยังชีพคนพิการ    เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 
 3.  เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา  หรือการบรรเทาสาธารณภัย 
 4.  เงินจายตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
              -.  สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (ก.บ.ท.) 
     -   การศึกษาตอปริญญาโท  ปรญิญาตรี  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  
                  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
     -   สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 2,474,017      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
********************************************** 

 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  6,306,930 บาท 
1. รายจายประจํา     ตั้งไวรวม  6,271,930   บาท  ประกอบดวย 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไวรวม  1,162,200   บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ตั้งไวรวม          685,440      บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  5  อัตรา  ไดแก 

- เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน  202,080   บาท 
- เงินเดือนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เปนเงิน  116,520    บาท 
- เงินเดือนนิติกร     เปนเงิน  139,680  บาท 
- บุคลากร      เปนเงิน  113,580  บาท 
- เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ    เปนเงิน  113,580  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ      ตั้งไวรวม  65,160  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   4   อัตรา ไดแก 

-  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เปนเงิน  18,000    บาท 
-  นิติกร      เปนเงิน  11,160  บาท 
-   บุคลากร     เปนเงิน  18,000  บาท 
-  เจาพนักงานธุรการ    เปนเงิน  18,000  บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 1.1.3  ประเภทเงินประจําตําแหนง    ตั้งไวรวม  42,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของพนักงานสวนตําบล  จํานวน   1   อัตรา คือ 
  -  เงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน  42,000 บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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1.1.4  ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไวรวม  369,600  บาท  แยกเปน 
 1.  คาตอบแทนรายเดือนคณะผูบริหาร  ตั้งไว 285,600    บาท 
     เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะผูบริหาร  จํานวน  4  อัตรา ไดแก 
    -  นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน  102,000 บาท 
    -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน           111,600 บาท 
    -  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน      72,000 บาท 
 2.  คาตอบแทนประจําตําแหนง   ตั้งไว  42,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงคณะผูบริหาร  จํานวน  3   อัตรา  ไดแก 
    -  นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน  21,000 บาท 
    -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน      21,000 บาท 
 3.  คาตอบแทนพิเศษ    ตั้งไว  42,000  บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษคณะผูบริหาร  จํานวน  3  อัตรา  ไดแก 
    -  นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน  21,000 บาท 
    -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน      21,000 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว    ตั้งไวรวม  980,160   บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว    ตั้งไว     750,840   บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   11 อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  80,520 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  -  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  71,640 บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   

-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถบรรทุกนํ้า) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  83,760 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  77,520 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนต 1669) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  71,640 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 

-  นักการภารโรง   จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  60,960 บาท 
  -  คนงานทั่วไป   จํานวน   5  อัตรา  เปนเงิน          304,800 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 1.2.2.  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ตั้งไวรวม  229,320  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  11  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน           20,880 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  -  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  29,280 บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถบรรทุกนํ้า) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  18,000 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถขยะ) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  23,880 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนต 1669) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  29,280 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  -  นักการภารโรง   จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  18,000 บาท 
  -  คนงานทั่วไป   จํานวน   5  อัตรา  เปนเงิน       90,000 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ      ตั้งไวรวม   3,519,570 บาท 

คาตอบแทน         ตั้งไว  2,038,720  บาท 
1.3.1  ประเภทคาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา 
      ตั้งไวรวม  1,473,840 บาท  แยกเปน 
 -  คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  102,000  บาท 
 -  คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน   76,440  บาท 

 

 -  คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาฯ จํานวน  20  อัตรา  เปนเงิน         1,224,000  บาท 
 -  คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  71,400  บาท 

 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.3.2  ประเภทคาเบี้ยประชุม    ตั้งไว   44,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  22  คน 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.3  ประเภทคารักษาพยาบาล    ตั้งไว  100,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูบริหารทองถิ่น 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.4  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว   18,000           บาท 

                      เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  
                  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1.3.5  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว   40,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.6  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

ตั้งไว  362,880  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 

                 ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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คาใชสอย  ตั้งไวรวม  1,020,850  บาท 
 

1.3.6  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไวรวม  148,850   บาท        เพ่ือจายเปน 
 -  คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ   เปนเงิน   10,000   บาท 
 -  คาลางฟลม     เปนเงิน     3,000  บาท 
 -  คาจัดซ้ือวารสาร     เปนเงิน    5,000  บาท 
 -  คารังวัดที่สาธารณประโยชน    เปนเงิน            10,000  บาท 
      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงกรณีที่องคการ 
    บริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได  เชนคาจางพิมพเอกสาร  คาจางทําวารสาร  คาจางเหมาทํา 
    ครุภัณฑดัดแปลง  ปรับปรุงซอมแซมและอื่น ๆ  เปนเงิน   20,000  บาท 
    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ   เปนเงิน            90,000  บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 -  คาเชาพื้นที่เซิรฟเวอรและคาจดทะเบียนช่ือเว็บไซต เปนเงิน   10,850  บาท 
    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
             
1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 130,000    บาท      เพ่ือจายเปน 

 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน  วัสดุตาง ๆ  เปนเงิน    130,000  บาท 
      ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   20,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน   110,000  บาท     
             ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

          1.3.8  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรอง  และพิธีการ      ตั้งไวรวม     265,000    บาท      เพ่ือจายเปน 
 -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล      เปนเงิน            25,000            บาท 

             ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  

   - คารับรองในการประชุมสภาและการประชุมคณะกรรมการที่แตงตั้งตามกฎหมาย เปนเงิน 30,000 บาท 
             ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 -  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ  และพระมหากษัตริย  หรือกิจกรรมตาง ๆ  
    ขององคการบรหิารสวนตําบล    เปนเงิน          90,000          บาท 

     ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  64,000  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป  26,000  บาท   
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 -  คาใชจายงานวัฒนธรรมทองถ่ิน  ตั้งไว   120,000   บาท   แยกเปน 
  1.  งานวันออกพรรษา   เปนเงิน  10,000  บาท 
  2.  งานสงกรานต    เปนเงิน           90,000  บาท 
  3.  งานเขาพรรษา    เปนเงิน  10,000  บาท 
  4.  ไทยพวน    เปนเงิน  10,000  บาท 

     ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป   90,000  บาท   
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 (แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่ 38-39   หัวขอที่ 1 ) 
 

1.3.9  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
      ตั้งไว 477,000   บาท แยกเปน 
 1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    เปนเงิน  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปน  คาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะผูบริหารและสมาชิก อบต.   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป 54-56  หนาที่ 104  หัวขอที่ 2 ) 
 

 2.  คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูล  จปฐ.  เปนเงิน  25,000  บาท 
เพ่ือจายเปน  คาจัดประชุมช้ีแจง คาจัดเก็บ คาบันทึก  คาจัดทําเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป 54-56  หนาที่ 60  หัวขอที่ 8 ) 
 

 3.  คาใชจายโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล เปนเงิน    40,000  บาท 
เพ่ือจายเปน คาใชจายในการดําเนินงาน  เชน  คาอาหาร  คานํ้า  คาสถานที่  คาเครื่องขยายเสียง  
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(แผนพัฒนาสามป  54-56  หนาที่  101   หัวขอที่  2) 
  



                                                                                

- 40 - 
 
4.  คาใชจายโครงการพัฒนาส่ิงแวดลอมในตําบล เปนเงิน           40,000  บาท 

 เพ่ือจายเปน   คานํ้า  คาอาหารสําหรับผูเขารวมกิจกรรมรณรงคพัฒนาส่ิงแวดลอมตําบล                     
 คานํ้ามันเครื่องตัดหญา  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
 ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 76   หัวขอที่ 1) 
 
      5.  คาใชจายโครงการจดัการแขงขันกีฬา              เปนเงิน        110,000          บาท 

                        เพ่ือจายเปน  คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
                        ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000  บาท   และเงินอุดหนนุทั่วไป จํานวน   80,000  บาท   
                        ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  111  หัวขอที่ 1) 
   
      6.  คาใชจายโครงการทําบุญเวนวรรคใหชีวิต    เปนเงิน            30,000            บาท 

                        เพ่ือจายเปน คาใชจายในการดําเนินโครงการทําบุญเวนวรรคใหชีวิต  และคาใชจาย   อื่น ๆ ที่จําเปน 
             ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  10,000  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน   20,000  บาท   

                       ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  40   หัวขอที่ 3) 

 
      7. คาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยว    เปนเงิน            10,000  บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน  เชน   จัดทําปายประชาสัมพันธ 
                       ฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น  ฝกอบรมการเปนเจาบานที่ดี  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
                       ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

               (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 96 – 97   หัวขอที่ 1,2  และหนาที่  98  หัวขอที่ 4 ) 
 

      8. คาใชจายโครงการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
    เปนเงิน           100,000           บาท 

                       เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินโครงการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยใน         
                       ชุมชน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                       ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   30,000   บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป   70,000   บาท   
                       ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56    หนาที่ 108    หัวขอที่  2) 
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      9. คาใชจายโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย    เปนเงิน            10,000            บาท 

                       เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัยและคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
                       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 107  หัวขอที่ 1) 
 

                  10. คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะ                      เปนเงิน            10,000            บาท 
                      เพ่ือจายเปน    คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  เชน  การทําปาย   
                      ประชาสัมพันธ  แผนพลับ  การจัดกิจกรรมอบรมใหความรู  และคาใชจายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของ    
                      คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  4,000  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  6,000  บาท     
                      ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 67  หัวขอที่ 2) 
 

                  11. คาใชจายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เปนเงิน             20,000           บาท 
                      เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  40  หัวขอที่  3) 
 

    12. โครงการสงเคราะห ผูดอยโอกาส ยากจน เด็กกําพรา ฯลฯ  เปนเงิน        10,000           บาท 
                      เพ่ือจายเปน  คาสงเคราะหผูดอยโอกาส  ยากจน  เด็กกําพรา  บุตรผูปวยเอดส   เปนตน 
                      ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   4,000   บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป   6,000   บาท   
                      ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56    หนาที่  65    หัวขอที่  6) 
 

                  13. คาใชจายโครงการสนับสนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลดงกระทงยาม 
                   เปนเงิน             10,000            บาท 
                      เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยฯ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  55    หัวขอที่  2) 
 

    14. คาใชจายโครงการขาวของพอเทิดไทองคราชัน  84   พรรษา  เปนเงิน       12,000      บาท 
                      เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  65  หัวขอที่ 6) 
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    15. คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและสมาชิก เปนเงิน       10,000       บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  104  หัวขอที่  1) 
 
    16. คาใชจายโครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ           เปนเงิน       10,000      บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
             ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56    หนาที่ 55   หัวขอที่  3) 
 

         คาวัสด ุ            ตั้งไวรวม  460,000    บาท 
          1.3.10  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  80,000  บาท 
            เพ่ือจายเปน  คาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   
                   หมึกโรเนียว  หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ   ตามราคาทองตลาด 
                   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  50,000  บาท   
                   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 103  หัวขอที่ 5) 
 

          1.3.11  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  80,000  บาท 
 เพ่ือจายเปน  คาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก  โปรแกรม  ผาหมึก  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับ 
 คอมพิวเตอร    ตามราคาทองตลาด 

                   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   50,000  บาท   
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที ่103  หัวขอที่ 5) 
  

1.3.12  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว  10,000  บาท 
     เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุที่ใชภายในสํานักงาน  เชน หลอดไฟฟา  บลาส   

                   สตารทเตอร  ฯลฯ   ตามราคาทองตลาด 
                   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  4,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   6,000  บาท   

     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 103  หัวขอที่ 5) 
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          1.3.13  ประเภทวัสดุถังรองรับขยะ   ตั้งไว  60,000            บาท 
          เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือวัสดุถังรองรับขยะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ      ตามราคาทองตลาด 

     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 103  หัวขอที่ 5) 

 

          1.3.14  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว  20,000  บาท 
     เพ่ือจายเปน  คาส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  นํ้ายาลางจาน  ฯลฯ  
     ตามราคาทองตลาด 

                   ตั้งจายจากเงินรายได    จํานวน    7,000  บาท     และเงินอุดหนุนทั่วไป    13,000    บาท   
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 103  หัวขอที่ 5) 
 

   1.3.15  ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว         200,000     บาท 
                   เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนสําหรับใชกับครุภัณฑ  ยานพาหนะ  เครื่องตัดหญา  
                   และขนสง   ตามราคาทองตลาด 
                   ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   70,000   บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป   130,000   บาท   

     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 103  หัวขอที่ 5) 

 

          1.3.16  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย   ตั้งไว  10,000            บาท 
                   เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ  เชน  เส้ือ  กางเกง   
                   รองเทา ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    ตามราคาทองตลาด 
                   ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   4,000   บาท     และเงินอุดหนุนทั่วไป   6,000   บาท   

     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 103  หัวขอที่ 5) 

 
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม  135,000  บาท 

1.4.1  ประเภทคาไฟฟา    ตั้งไว         100,000  บาท 
                  เพ่ือจายเปน  คาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และอาคารสถานที่ที่อยูในความรับผิดชอบ   
                  ขององคการบริหารสวนตําบล 
                  ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   45,000   บาท     และเงินอุดหนุนทั่วไป   55,000   บาท   

    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 



                                                                                

- 44 - 
 
1.4.2  ประเภทคาไปรษณีย    ตั้งไว   5,000  บาท 
        เพ่ือจายเปน  คาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย 

                  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.4.3  ประเภทคาโทรศัพท    ตั้งไว  15,000  บาท 
        เพ่ือจายเปน  คาโทรศัพทสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

                  ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.4.4  ประเภทคาบริการดานโทรคมนาคม  (อินเทอรเน็ต)   ตั้งไว 15,000  บาท 
        เพ่ือจายเปน  คาบริการการใชระบบอินเทอรเน็ต  และคาส่ือสารอื่น ๆ  

                  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.5   หมวดเงินอุดหนุน 
 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ตั้งไวรวม  475,000  บาท   ไดแก 
 

 1.5.1 อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ   ตั้งไวรวม     200,000    บาท 
                 -  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ    
                    ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว 
        1. โครงการความปลอดภัยบนทองถนน    เปนเงิน  30,000     บาท 

   เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการความปลอดภัยบนทองถนน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
       ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 109  หัวขอที่  8) 
 
       2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนยประสานงาน อพปร.  

   อ.ศรีมหาโพธิ/ทองถ่ิน     เปนเงิน  10,000     บาท 
   เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนยประสานงาน อพปร.  
   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 

      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 108  หัวขอที่  8) 
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                3. โครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV  อําเภอศรีมหาโพธิ   

       เปนเงิน  20,000 บาท 
  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยฯ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 

                    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห      
(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 48  หัวขอที่ 8) 

 
       4. โครงการแขงขันฟุตบอลกํานันผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเงิน 10,000   บาท 
                    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการแขงขันฟุตบอลกํานันผูใหญบานฯ      

     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  54  หัวขอที่  9) 

 
       5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ           เปนเงิน      50,000   บาท 

  เพื่อดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  63  หัวขอที่ 6) 
 
       6. โครงการแกไขปญหายาเสพติด            เปนเงิน      50,000   บาท 

  เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการแกไขปญหายาเสพติด   
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่   114   หัวขอที่   9) 
 
                7. โครงการรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา  และประเพณีวัฒนธรรม  เปนเงิน      30,000          บาท 
                   เพื่อจัดทําโครงการรัฐพิธ ีพิธีทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ งานประจําปของอําเภอ 
          จังหวัด  งานนโยบายของทางราชการ และกิจการสาธารณกุศล 

     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  41  หัวขอที่  4) 

 
 1.5.2  อุดหนุนจังหวัดปราจีนบุร ี  ตั้งไวรวม  30,000    บาท 
         -  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ    
                     ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว 
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  1. โครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน   เปนเงิน      20,000  บาท 
    เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน 

       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  41  หัวขอที่  4) 

 
         2. โครงการอุดหนุนสภากาชาดจังหวัดปราจีนบุร ี  เปนเงิน     10,000  บาท 

    เพื่อจัดทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่   48   หัวขอที่   8) 
 
 1.5.3  อุดหนุนองคกร/กลุมในชุมชน  ตั้งไวรวม  245,000      บาท 
         -  จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ    
                     ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว 

        1. อุดหนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง   เปนเงิน     10,000 บาท 
           เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  42  หัวขอที่ 2) 
 
                  2. อุดหนุนกลุมสตรีตําบลดงกระทงยาม    เปนเงิน     15,000 บาท 

   เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56    หนาที่  60    หัวขอที่   7) 
 
        3. อุดหนุนกลุมสตรีตําบลหาดยาง    เปนเงิน     10,000 บาท 

   เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  60    หัวขอที่   9) 
 
                  4. อุดหนุนกลุมเยาวชน     เปนเงิน       30,000        บาท 

           เพื่อจัดทํากิจกรรมการกีฬา 
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  112    หัวขอที่  5) 
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                 5. อุดหนุนกลุมผูใชน้ําหาดยาง     เปนเงิน      50,000 บาท 

  เพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุมผูใชนํ้าหาดยาง 
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56    หนาที่  57    หัวขอที่  5) 
 
                 6. อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน  เปนเงิน   110,000 บาท 
           เพื่อดําเนินกรรมงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน  จํานวน  11  ศูนย  ๆ ละ   10,000  บาท 
           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56     หนาที่  47   หัวขอที่   7) 
 
                 7. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน    เปนเงิน     20,000 บาท 
                    เพื่อดําเนินกิจกรรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน   

      ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
    (แผนพัฒนาสามป  54-56     หนาที่  63    หัวขอที่   1) 

 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน  ตั้งไว  35,000  บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ   ตั้งไว  35,000  บาท      

 

ประเภทครุภณัฑสนาม  ตั้งไว  35,000   บาท       เพ่ือจายเปน 
    - คาซื้อเตนท         เปนเงิน       35,000 บาท 

     เพ่ือจายเปน   คาจัดซ้ือเตนทโครงเหล็กทรงโคงพรอมผาใบ  ขนาดความกวางไมนอยกวา  5  เมตร      
     ความยาวไมนอยกวา 12 เมตร       จํานวน  1   หลัง   ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด 
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  54-56     หนาที่  103    หัวขอที่  5) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สวนการคลัง 
********************************************* 

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,161,125 บาท 
1.  รายจายประจํา    ตั้งไวรวม  1,161,125 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  483,060  บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไวรวม  447,060       บาท 
         เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน   3   อัตรา ไดแก 

     - เงินเดือนหัวหนาสวนการคลัง   เปนเงิน           210,660           บาท 
    - เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี   เปนเงิน  125,100  บาท 
     - เงินเดือนเจาหนาที่พัสดุ    เปนเงิน  111,300    บาท 

                        ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ตั้งไวรวม  36,000  บาท 
              เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   2   อัตรา ไดแก 
           -  นักวิขาการเงินและบัญชี    เปนเงิน  18,000  บาท 

                       -  เจาหนาที่พัสดุ     เปนเงิน  18,000    บาท 
                     ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไวรวม  210,480  บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  174,480  บาท 
         เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   2  อัตรา ไดแก 
         -  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   เปนเงิน            87,240            บาท 
         -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   เปนเงิน            87,240           บาท 

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 1.2.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ตั้งไว  36,000  บาท 
  เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  2  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   เปนเงิน     18,000  บาท 
  -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   เปนเงิน     18,000  บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไวรวม   467,585  บาท 
คาตอบแทน      ตั้งไวรวม  294,585  บาท 
1.3.1  ประเภทคารักษาพยาบาล    ตั้งไว  100,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1.3.2  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว   19,200  บาท 

                      เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานสวนตําบล  
                  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
1.3.3  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว   10,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

                 ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.3  ประเภทคาตอบแทนคาการศึกษาบุตร   ตั้งไว   10,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

                 ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.4  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

ตั้งไว      155,385  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฏิบัติราชการ 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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คาใชสอย   ตั้งไวรวม  103,000  บาท 
1.3.5  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว    30,000      บาท     เพ่ือจายเปน 

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ    เปนเงิน  30,000  บาท 
                    เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของพนักงาน 
                    สวนตําบล  พนักงานจาง 
                    ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

1.3.6  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว  10,000    บาท  เพ่ือจายเปน 
    -  คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน    เปนเงิน  10,000  บาท 

                     เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ   เชน  คอมพิวเตอร  ฯลฯ 
                     ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

1.3.7  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
      ตั้งไว   63,000  บาท เพ่ือจายเปน 
 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    เปนเงิน  10,000  บาท 

เพื่อจายเปน  คาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  104  หัวขอที่  2) 
 

 -  คาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ    เปนเงิน   3,000  บาท 
เพื่อจายเปน  คาจัดทําปายภาษีเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารดานการชําระ
ภาษี   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 
 

  -  คาใชจายในการจางเหมาบริการตาง ๆ และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง
         เปนเงิน   30,000  บาท 

เพื่อจายเปน  คาจางเหมาบริการคนงานทัว่ไป  เพื่อชวยจัดเก็บรายได  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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  -  คาใชจายโครงการพัฒนาการจัดเก็บรายได  เปนเงิน  20,000  บาท 
เพื่อจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน     
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
คาวัสด ุ   ตั้งไวรวม  70,000  บาท 
1.3.8  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  35,000  บาท 

                  เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  หมึกโรเนียว   
                  หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ     ตามราคาทองตลาด 
                  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   25,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  10,000   บาท  
                  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103   หัวขอที่  5) 
 

1.3.9   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  35,000  บาท 
                   เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก  โปรแกรม   ผาหมึก  และอื่น ๆที่  เกี่ยวของกับ   
                   คอมพิวเตอร    ตามราคาทองตลาด 
                   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   15,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  20,000   บาท  
                   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103   หัวขอที่  5) 
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รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานสวนโยธา 
********************************************* 

 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 932,800  บาท 
1.  รายจายประจํา    ตั้งไวรวม       932,800    บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  202,080  บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ตั้งไวรวม  202,080     บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา  ไดแก 

       -  เงินเดือนหัวหนาสวนโยธา    เปนเงิน  202,080     บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไวรวม  78,960  บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  60,960  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   1  อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  60,960     บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 1.2.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ตั้งไว  18,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  1  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยชางโยธา  จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน    18,000 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไวรวม  651,760  บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไว 136,760    บาท 
1.3.1  ประเภทคารักษาพยาบาล   ตั้งไว  10,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 
       ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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1.3.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  5,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.3  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ตั้งไว  20,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง   
 ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  03138 / ว 87  ลงวันที่  10  มกราคม   2544 ) 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.4  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว  36,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
1.3.5  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

ตั้งไว      65,760     บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 

                  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
คาใชสอย ตั้งไวรวม  300,000     บาท 
1.3.6  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  80,000       บาท    เพ่ือจายเปน 

 1   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ    เปนเงิน  10,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของ
พนักงานสวนตําบล  คาจัดซ้ือวารสารเกี่ยวกับงานชาง  เปนตน 
ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

2  คาจางเหมาบริการตาง  ๆ  และ  คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง  กรณี
ที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได  เชน  คาจางพิมพเอกสาร  หรือปรับปรุง
ซอมแซมและอื่น ๆ     เปนเงิน  70,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 



                                                                                

- 54  - 
 

1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน    ตั้งไว    110,000     บาท   เพ่ือจายเปน 
 1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง  เปนเงิน  40,000     บาท 

เพื่อจายเปนคาซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสราง 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  34,600  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน   5,400  บาท 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

  2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอืน่   เปนเงิน  20,000    บาท 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

  3. คาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ   เปนเงิน  50,000    บาท 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

1.3.8  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
      ตั้งไว    110,000 บาท เพ่ือจายเปน 
 1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    เปนเงิน  10,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  104  หัวขอที่  2) 
 

 2. โครงการบานทองถ่ินไทย  เทิดไทองคราชัน  84  พรรษา เปนเงิน  100,000     บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางบาน/ซอมแซมบานคนยากจน   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  65  หัวขอที่  7) 
 

คาวัสด ุ  ตั้งไวรวม  215,000     บาท 
 

1.3.9  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  10,000  บาท 
        เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ   เชน  กระดาษเขียนแบบ   ปากกา   ฯลฯ 

                      ตามราคาทองตลาด 
       ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 
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1.3.10  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ    ตั้งไว  140,000  บาท 
      เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาสาธารณะ   เชน  หลอดไฟฟา  บลาส   สตารทเตอร  ฯลฯ    
      ตามราคาทองตลาด 
      ตั้งจายจากเงนิรายได  จํานวน  40,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  100,000  บาท 
      ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 
 

1.3.11  ประเภทวัสดุกอสราง    ตั้งไว  20,000    บาท 
        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางเพื่อใชในงานกอสราง  หรือซอมบํารุง  เชน  ยางมะตอยผสมเสร็จ 
     ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  15,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน  5,000  บาท 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 
 

          1.3.12  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร    ตั้งไว  15,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   เชน  แผนดิสก  โปรแกรม   ผาหมึก  และอื่น ๆ  ที่  เกี่ยวของกับ 
 คอมพิวเตอร   ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด 

   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 

 

          1.3.13  ประเภทคาวัสดุหอกระจายขาว  เสียงตามสาย  ตั้งไว  30,000  บาท 
                   เพื่อจายเปนคาวัสดุหอกระจายขาว  เสียงตามสาย  เชน  ปากฮอรน   ยูนิตฮอรน   เครื่องเลน  CD 
              ไมคโครโฟน   มอสเฟทเพาเวอรมิกสเซอร  สายลําโพง  และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของกับหอกระจายขาว และ      
                    เสียงตามสาย   ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด   

    ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  20,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน  10,000  บาท 
    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
********************************************* 

 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น  2,435,128  บาท 
1.  รายจายประจํา   ตั้งไวรวม  2,424,888   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  126,960  บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไวรวม  126,960   บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา  ไดแก 

       -  เงินเดือนนักวิชาการศึกษา   เปนเงิน        108,960    บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
 1.1.2   ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ตั้งไวรวม  18,000 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   1   อัตรา ไดแก 
  -  นักวิชาการศึกษา    เปนเงิน  18,000  บาท 

      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไวรวม  202,800  บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  161,040  บาท 
  เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   2  อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน    161,040  บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 
 1.2.2   ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ      ตั้งไว  41,760  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  2  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน     41,760  บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไวรวม   897,148    บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไวรวม  82,500     บาท 
1.3.1  ประเภทคารักษาพยาบาล    ตั้งไว  10,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 

                 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

1.3.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว    5,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 
        ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

          1.3.3  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
ตั้งไว      67,500  บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 
  ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
คาใชสอย             ตั้งไวรวม 250,000    บาท 
 

1.3.4  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      ตั้งไว  80,000      บาท    เพ่ือจายเปน 
    -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ    เปนเงิน  10,000  บาท 

                     เพ่ือจายเปน คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของพนักงาน 
                     สวนตําบล  พนักงานจาง 
                     ตั้งจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
  -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงกรณีที ่
            องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได  เชนคาจางพิมพเอกสาร  คาจางทําวารสาร   
            คาจางเหมาทําครุภัณฑดัดแปลง  ปรับปรุงซอมแซมและอื่น ๆ   เปนเงิน     70,000          บาท 

                      ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
 



                                                                                

- 58  - 
  

1.3.5  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ  
     ตั้งไวรวม  170,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   เปนเงิน  10,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  104  หัวขอที่  2) 
 

-  คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เปนเงิน   40,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร  
และหลักสูตรอื่น ๆ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  สมาชิก  อบต.  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่  35   หัวขอที่  2) 
 
-  คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ          เปนเงิน   90,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของตําบลดงกระทงยาม  และ
ตําบลหาดยาง  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่  53   หัวขอที่  5) 
 

-  คาใชจายโครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาต ิ         เปนเงิน   20,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน  
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  14,400  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน   5,600  บาท    
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่  52   หัวขอที่  4) 
 
-  คาใชจายในการฝกอบรมศิลปะและดนตรีสําหรับเยาวชน    เปนเงิน       10,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูฝกสอน   คาเอกสารในการเรียนการสอน คาวัสดุและคาใชจายอื่น 
    ที่เกี่ยวของ 

   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่  52   หัวขอที่  4) 
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คาวัสด ุ               ตั้งไวรวม      564,648   บาท 

   1.3.6  ประเภทวัสดอุาหารเสริม (นม)   ตั้งไว  564,648  บาท 
  - ประเภทคาวัสดุอาหารเสริม  (นม)  จายในอัตราวันละ  7  บาท / คน         เพ่ือจายเปน 

            1. คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกระทงยาม    
          จํานวน  42   คน   จํานวน   280   วัน   เปนเงิน      82,320       บาท 
          ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   28,320  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวนเงิน  54,000  บาท     
          ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 3   หัวขอที่  4) 
 

  2. คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดลิรัญดอน  ระดับ อนุบาล  1 – ป.6 
  จํานวน  49  คน   จํานวน  264  วัน                                    เปนเงิน   90,552  บาท 

                          ตั้งจายจากเงินรายได    จํานวน  32,552  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  58,000  บาท      
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 3   หัวขอที่  4) 
 
3. คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบานดงกระทงยาม  ระดับ อนุบาล  1 – ป.6 

                       จํานวน 212  คน  จํานวน  264  วัน                                      เปนเงิน  391,776  บาท 
                       ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   131,776   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  260,000  บาท       
                       ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 36   หัวขอที่  4) 
 

1.4   หมวดเงินอุดหนุน 
 

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรอืเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ตั้งไวรวม  793,000    บาท    ไดแก 
 -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน     เปนเงิน    793,000     บาท        แยกเปน 
        1. คาอาหารกลางวันของโรงเรียนบานดงกระทงยามจัดสรรใหเด็กเล็ก  - ม.3   คนละ  13  บาท 
   (อุดหนุน  85%  ของจํานวนนักเรียน  301  คน)   จํานวน   256  คน   จํานวน   200   วัน   
         เปนเงิน  665,600      บาท       

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  54-56  หนาที่ 36   หัวขอที่  3) 
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       2. คาอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดลิลัญดอนจัดสรรใหเด็กเล็ก - ป.6  คนละ 13  บาท (อุดหนุน 100 %) 

  จํานวน   49  คน   จํานวน   200   วัน    เปนเงิน    127,400      บาท       
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56  หนาที่ 36   หัวขอที่  3) 
 
1.5   หมวดรายจายอื่น ๆ     
 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไวรวม  404,980    บาท     
 - เพื่อจายเปน   คาใชจายศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงกระทงยาม    ดังน้ี 

1. คาพาหนะรถนําสงเด็กไปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เปนเงิน   57,500  บาท 
                  เพื่อจายเปน  คาพาหนะรถนําสงเด็กไปศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
                  ตั้งจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

    2. คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                 เปนเงิน     5,600     บาท 
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

3. คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน                         เปนเงิน  100,000 บาท 
                   เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  ที่ดิน  และส่ิงกอสราง  ทรัพยสิน  หรือวัสดุอื่น  ๆ
                   ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 
4. คาใชจายในการรับรองและพิธีการ                        เปนเงิน   10,000 บาท 
    เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฐมนิเทศผูปกครอง  การจัดงานวันเขาพรรษา  คาใชจายในการจัดงานวัน 
    เฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวา 

                  มหาราช  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปน   
        ตั้งจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

        
    5. คาใชจายโครงการเย่ียมบาน                          เปนเงิน    4,000          บาท 

                  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการเยี่ยมบาน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
                  ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56  หนาที่  38   หัวขอที่ 5) 
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6.  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว  20,000  บาท 
                  เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  หมึกโรเนียว   
                  หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ  ของศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม ตามราคาทองตลาด 
                  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  10,000  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  10,000   บาท 
                  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 37   หัวขอที่  3) 
 

    7.  คาวัสดุงานบานงานครัว      เปนเงิน   5,000  บาท 
           เพื่อจายเปนคาส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  นํ้ายาลางจาน  ฯลฯ 

         ของศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม  ตามราคาทองตลาด 
                   ตั้งจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 37   หัวขอที่  3) 
 
     8. คาวัสดุคอมพิวเตอร                เปนเงิน 15,000  บาท 

                  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร  เพื่อใชในกิจการของ 
                  ศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม   ตามราคาทองตลาด 
                  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  6,000  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  9,000  บาท 
                  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 37   หัวขอที่  3) 
 
      9.  คาวัสดุเครื่องดับเพลิง      เปนเงิน   4,000  บาท 

                     เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุเครื่องดับเพลิง  เพื่อใชในกิจการของ 
                     เด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม  ตามราคาทองตลาด 
                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 37   หัวขอที่  3) 
           
              10.   คาวัสดุเครื่องแตงกาย                 เปนเงิน     6,000  บาท 
                    เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  รองเทา  ถุงมือ หมวก  เครื่องแตงกายนาฏศิลป  สรอย  
                    สังวาล  ทับทรวง  กําไล  ชุดครุยจําลอง  ชุดนักเรียน  ชุดกันเปอน  ชุดกีฬา ฯลฯ  สําหรับเด็กใน 
                    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตามราคาทองตลาด   

      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 37   หัวขอที่  3) 
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    11. ประเภทคาวัสดุการศึกษา     เปนเงิน    10,000 บาท 

                   เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุการศึกษา เพื่อใชในกิจการของ 
                   ศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม   ตามราคาทองตลาด 
                   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  5,000   บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  5,000  บาท 
                   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 37   หัวขอที่  3) 
 
        12  คาวัสดุอาหารกลางวันของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  ขวบ  อบต. ดงกระทงยาม ในอัตราคนละ  
             13 บาท/วัน  จํานวน  42  คน   จํานวน  280  วัน  เปนเงิน     152,880        บาท 

                   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน     52,880  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน   100,000   บาท                  
                   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 33   หัวขอที่  3) 
 

              13. คาไฟฟา                 เปนเงิน      10,000       บาท 
                   เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  และอาคาร 
                   สถานที ่  ที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
                   ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
   14. คาน้ําประปา      เปนเงิน        5,000 บาท 

                  เพื่อจายเปนคานํ้าประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  และอาคาร 
                  สถานที่  ที่อยูในความรับผิดชอบของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
                  ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน  ตั้งไวรวม  10,240  บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม     10,240       บาท     แยกเปน 

 

     2.1.1  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  5,250   บาท     เพ่ือจายเปน 
                       - คาซื้อเครื่องพิมพเลเซอร (ส-ีขาวดํา)         เปนเงิน  5,250   บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องเครื่องพิมพเลเซอร (สี-ขาวดํา)   จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ           
5,250   บาท     ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   ดังน้ี 
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        1. ความละเอียดในการพิมพ 
                                -  สําหรับงานขาวดําไมนอยกวา   1200  X  1200   dpi 
                                       -  สําหรับงานสีไมนอยกวา   4800 x4200  dpi 
        2. ความเร็วในการพิมพ 
                                   -  งานพิมพขาวดําไมนอยกวา   35   แผน/นาที  
                                   -  งานพิมพสีไมนอยกวา   34   แผน/นาที  
      3. ขนาดของหนวยความจํา  Memory   ไมนอยกวา   32  MB 
     4. รองรับการเช่ือมตอ  USB 2.0    และอีเธอเน็ต  

   5. สามารถพิมพเอกสารแบบหนา-หลังได  
                      ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 
 

     2.1.2  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 4,990   บาท         เพ่ือจายเปน 
    - คาซื้อกลองดิจิตอล        เปนเงิน       4,990 บาท 

     เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือกลองดิจิตอล   จํานวน  1  กลอง   ราคา  4,990  บาท   ตามราคา      
     มาตรฐานครุภัณฑ    โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
 1. เปนกลองคอมแพค  (Compact  Digital  Camera) 

  2. ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ (Image sensor) 
  3. มีระบบแฟลช (Flash)  ในตัว 
  4. สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเม่ือขอมูลเต็ม หรือเม่ือตองการเปล่ียน 
                    5. สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได 
   6. มีกระเปาบรรจุกลอง 
         ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

  (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  103  หัวขอที่  5) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2554 
ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

รายจายงบกลาง 
********************************************* 

 
งบประมาณรายจายงบกลาง    ตั้งไวรวม  2,474,017    บาท 
 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    เปนเงิน    150,000     บาท 
   เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับผูประกันตน  อัตราเงินสมทบรอยละ  10 ของจํานวนเงินคาจาง 
   และเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว 

             ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
2. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     เปนเงิน  1,146,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ   จํานวน  191  ราย  ๆ   ละ  500   บาท/เดือน  

             ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  382,000  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  764,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง    
   (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่ 65   หัวขอที่   3 ) 
 
3 เบี้ยยังชีพผูพิการ     เปนเงิน    378,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ   จํานวน   63  ราย  ๆ  ละ   500  บาท/เดือน  

             ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  126,000  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  252,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง    

   (แผนพฒันาสามป  54-56   หนาที่  65   หัวขอที่   4) 
 
4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส     เปนเงิน      18,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ   จํานวน   3  ราย    ๆ  ละ   500  บาท/เดือน 

             ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  6,000  บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  12,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง    

   (แผนพัฒนาสามป  54-56   หนาที่  65   หัวขอที่   5 ) 
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5.  ประเภทเงินสํารองรายจาย    เปนเงิน     176,917      บาท 
     เพื่อสํารองจายกรณีจําเปน หรือบรรเทาสาธารณภัย 

               ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   109,917   บาท      เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน    67,000  บาท      
               ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 
6.  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน  ตั้งไวรวม  605,100  บาท 
    6.1  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.)       เปนเงิน    91,100   บาท 
 เพื่อหักรายไดสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (ก.บ.ท.)  ในอัตรารอยละหน่ึงของ 
 เงินรายไดที่ไมรวมเงินกู  เงินที่มีอุทิศให  หรือเงินอุดหนุน 

     ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
    6.2  เงินการศึกษาตอปริญญาโทของพนักงานสวนตําบล เปนเงิน    180,000    บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาโทของพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา 

                    ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   90,000   บาท      เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน   90,000  บาท      
                    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 (แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่ 105    หัวขอที่ 6) 
 

    6.3  เงินการศึกษาตอปริญญาตรีของพนักงานจาง  เปนเงิน      99,000    บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาตรีของพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา 

                    ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   49,500   บาท      เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน   49,500  บาท      
                    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 (แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่  105    หัวขอที่ 7) 
 
    6.4  เงินการศึกษาตอปริญญาตรีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    

                             เปนเงิน     165,000   บาท 
เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาตรีของสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   
จํานวน   5   อัตรา 

                    ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   82,500   บาท      เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน   82,500  บาท      
                    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 (แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่  105    หัวขอที่ 7) 
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    6.5  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน          เปนเงิน    70,000  บาท 

     เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน  ในการจัดทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
     ตั้งจายจากเงินรายได      ปรากฏในรายจายงบกลาง 

(แผนพัฒนาสามป 54-56   หนาที่  47    หัวขอที่ 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


