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สวนท่ี  1 
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 

ของ 
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อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวดัปราจีนบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

-  2   - 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

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

เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  
 

บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ีคณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ดงกระทงยาม  ทุกทาน  ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน           
ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ดังตอไปน้ี 
 

1.  สถานะการคลัง 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ไดประมาณการรายรับ

ซึ่งรวมกับเงินอุดหนุนไว จํานวน 16,100,000  บาท  โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  
จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว
จํานวน   16,100,000   บาท  ซึ่งคาดวาจะสามารถนําไปดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ  ใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  เปนการจัดทํา
งบประมาณแบบสมดุล  (รายจายเทากับรายรับ)  นอกจากน้ันขณะน้ีองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม      
มีเงินสะสมคงเหลืออยู  เปนเงิน  5,085,902.05  บาท 

 
2.  การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  จะมีจํานวน

จํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่       
ตามกฎหมายก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ก็สามารถดําเนินการตามที่ไดต้ังงบประมาณ
รายจายไวครบถวนทุกรายการ 

 
 
 
 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
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สวนท่ี 2 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

 

เรื่อง 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ของ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
 

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

หลักการ 
 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น     ยอดรวม 16,100,000 บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 
 

ก. ดานบริหารทั่วไป  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม   6,960,132 บาท  
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม     429,380 บาท 
 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม   1,986,714 บาท 
2.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม     670,989 บาท 
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห     ยอดรวม     122,000 บาท 
4.  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม   1,576,008 บาท 
5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ยอดรวม     765,880 บาท 
6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม     575,000 บาท 
 

ค.   ดานเศรษฐกิจ 
1. แผนงานการเกษตร     ยอดรวม     800,989 บาท 

 

ง.  ดานการดําเนินการอ่ืน 
1. รายจายงบกลาง      ยอดรวม   2,212,908 บาท 
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เหตุผล 
 

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.  2555  เพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  พิจารณาเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี 

 

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

โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง     
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.2546  มาตรา 87  จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2555 ข้ึนไว  
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม และโดยอนุมัติของนายอําเภอศรีมหาโพธิ  
ดังตอไปน้ี 

 

ขอ  1  ขอบัญญัติน้ีเรียกวา " ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจาย   
         ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  " 
ขอ  2  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ีใหใชต้ังแตวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  เปนตนไป 
ขอ  3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555  ใหต้ังจายเปนจํานวนรวมทัง้สิ้น 
         16,100,000   บาท    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 
ขอ  4  งบประมาณรายจายทั่วไปทั้งสิ้น  ยอดรวม  16,100,000 บาท 

 

ก. ดานบริหารท่ัวไป  
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป         ยอดรวม  6,960,132 บาท  
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม    429,380 บาท 

 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการศึกษา          ยอดรวม  1,986,714 บาท 
2.  แผนงานสาธารณสุข          ยอดรวม    670,989 บาท 
3.  แผนงานสังคมสงเคราะห         ยอดรวม    122,000 บาท 
4.  แผนงานเคหะและชุมชน         ยอดรวม   1,576,008 บาท 
5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม    765,880 บาท 
6.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

         ยอดรวม     575,000 บาท 
 

ค. ดานเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม     800,989 บาท 
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ง.  ดานการดําเนินการอ่ืน 
1. รายจายงบกลาง  ยอดรวม  2,212,908  บาท 

 

  ทั้งน้ีตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่  3 
 

ขอ  5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  และคณะผูบริหาร   ปฏิบัติการ       
เบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามตามระเบียบการเบิกจายเงินของ
องคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 
 

 
 

ลงช่ือ 
 (  นางรัชนี    เชนขาว  ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
 
 
 
                   อนุมัติ 
 
 
ลงช่ือ 
           ( นายนิรุช   ศรีสวัสด์ิ ) 
          นายอําเภอศรีมหาโพธิ 
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สวนท่ี 3 
 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

*************************************** 
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2555      รวมท้ังสิ้น 16,100,000   บาท 
ก.  รายไดภาษีอากร รวม 11,643,472    บาท   
1.  หมวดภาษีอากร  รวม 185,040    บาท    แยกเปน 
 

 1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ต้ังไว  จํานวน       74,972     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.2  ภาษีบํารุงทองที่      ต้ังไว  จํานวน          108,012     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.3  ภาษีปาย     ต้ังไว  จํานวน     2,056     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 
2.  หมวดภาษีจัดสรร  รวม 11,458,432 บาท    แยกเปน 
 

          2.1  ภาษีมูลคาเพิ่มตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ       จํานวน         5,482,503     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 2.2  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9   ต้ังไว  จํานวน         2,086,952    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

           2.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    ต้ังไว  จํานวน            30,433    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 2.4  ภาษีสุรา     ต้ังไว            จํานวน          740,375    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 2.5  ภาษีสรรพสามิต    ต้ังไว  จํานวน        2,005,206    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

  2.6  คาภาคหลวงแร    ต้ังไว  จํานวน            29,595    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 2.7  คาภาคหลวงปโตรเลี่ยม   ต้ังไว  จํานวน  37,419    บาท   

คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
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2.8  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรม             จํานวน         1,044,948    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 2.9  คาธรรมเนียมนํ้าบาดาล   ต้ังไว  จํานวน              1,001    บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 
ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร รวม 256,528     บาท 
1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต รวมท้ังสิ้น  182,965  บาท 

 1.1  คาใบอนุญาตขายสุรา   ต้ังไว  จํานวน           678 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.2  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย    จํานวน     162,990 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 

 

 1.3  คาปรับผูกระทําผิดตามกฎหมายจราจรทางบก  ต้ังไว จํานวน        2,400     บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 

 

 1.4  คาปรับผิดสัญญา    ต้ังไว  จํานวน        2,707 บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากคาดวาจะจัดเก็บไดนอยกวาปที่ผานมา 

 

 1.5  คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน       14,000 บาท    
คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.6  คาปดประกาศมรดก    ต้ังไว  จํานวน           190   บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 
2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน   รวม  50,563  บาท 
 2.1  คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   ต้ังไว  จํานวน      50,563 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 
3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
 -  ไมม ี- 
 
4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม  23,000   บาท 
 

 4.1  คาขายแบบแปลน    ต้ังไว  จํานวน       23,000 บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

 4.2  คาสมัครสอบพนักงานจาง อบต.    จํานวน         0  บาท 
คําชี้แจง   ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากคาดวาในปงบประมาณ 2555 จะไมมีรายไดจากรายการน้ี 
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ค.  รายไดจากทุน   

-  ไมม ี- 
 
ง.  เงินชวยเหลือ รวม       4,200,000   บาท       แยกเปน 

 

1.  หมวดเงินอุดหนุน  รวม   4,200,000 บาท  
     1.1  เงินอุดหนุนท่ัวไป   ต้ังไว  จํานวน  4,200,000 บาท 

คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปงบประมาณ 2553 เปนเกณฑคํานวณ 
 

     1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ( ท่ีกําหนดวัตถุประสงค )  จํานวน         0  บาท 
คําชี้แจง   ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากคาดวาจะไมมีรายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ที่กําหนดวัตถุประสงค)              
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารงานท่ัวไป 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
************************************ 

วัตถุประสงค 
 

 1.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลังเปนไปอยางมี   
               ประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล  ตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางม ี
               ประสิทธิภาพ 

3.  เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ   ขององคการบริหารสวนตําบล 
    เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
งานท่ีทํา 
 

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

7.  ฯลฯ 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ 5,686,682 บาท 
 2.  สวนการคลัง      งบประมาณ 1,273,450 บาท 
        รวม  6,960,132 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อการรักษาความสงบเรียบรอยภายในตําบลดงกระทงยาม และตําบลหาดยางมีประสิทธิภาพ 
          2. เพื่อเปนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

   ดงกระทงยาม 
          3. เพื่อพัฒนางานบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
   4. เพื่อให อปพร. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบตาง ๆ และสามารถใหการชวยเหลือ 
     ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 
งานท่ีทํา 
 1.  งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่
 2.  งานการรักษาความสงบเรียบรอยในตําบล 
          3.  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

4.  จัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชวยเหลือในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.  งานบริการชวยเหลือผูประสบเหตุฉุกเฉิน (1669) 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม     งบประมาณ       429,380 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 
  

1.  เพื่อกระจายโอกาสในการศึกษาใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
     และมีคุณภาพ 

 2.  เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของสังคมและประเทศชาติ 
 3.  เพื่อชวยเหลือผูปกครองในการหาสถานที่ดูแลปรับพฤติกรรม  และพัฒนาการของบุตรหลาน 

4.  เพื่อจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 
งานท่ีทํา 
 1.  งานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล   
 2.  งานสงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย 
 3.  งานระดับการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน และการดําเนินงานดานการศึกษา 
               ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  ขวบ 

4.  งานโครงการเกี่ยวกับการศึกษา  สนับสนุนใหความรูจัดกิจกรรมใหแกเด็ก เยาวชน  
     และประชาชนทั่วไป 

           
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม            งบประมาณ     1,986,714    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 

1.  เพื่อใหงานบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามเปนไป 
    อยางมีประสิทธิภาพ 

          2.  เพื่อจัดการดานการสงเสริมสุขภาพประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึน 
3.  พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอรวมกัน            
     อยางตอเน่ือง 

 
งานท่ีทํา 
 1. งานสงเสริมสุขภาพ  ปองกันและควบคุมโรค 

2. ใหความรูดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคติดตอ 
 3. สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุข  องคกรในชุมชนดานสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม   
          4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 5. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาหมูบาน 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม     งบประมาณ   670,989 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

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

วัตถุประสงค 
     เพื่อพัฒนางานบรกิารสาธารณะ   และงานสวัสดิการสังคมใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
งานท่ีทํา 
 1.  งานการใหสวัสดิการสังคม  การชวยเหลือผูดอยโอกาส  ยากจน  เด็กกําพรา 
 2.  งานสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 122,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

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

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเขต องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม          

เปนไปดวยความเรียบรอย 
2. เพื่อวางแผนดานการบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามใหมี

ประสิทธิภาพ 
 
งานท่ีทํา 
 1.  งานบริหารทั่วไป  งานบริหารบุคคล 

2.  งานจัดใหมีนํ้าอุปโภค  บริโภคที่สะอาดใหทั่วถึง 
3.  งานโครงสรางพื้นฐาน  ถนน  ไฟฟา ประปา 

 4.  งานพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค 
 5.  งานบริการสาธารณะชวยเหลือซอมแซมที่อยูอาศัย 
 6.  ฯลฯ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม                งบประมาณ    1,576,008    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
2. เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตย 
3. เพื่อใหเกิดการรวมคิดรวมทํา  รวมแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน 
4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนประกอบสัมมาชีพที่สุจริต  มีรายไดเพิ่มข้ึน  ใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
   

งานท่ีทํา 
1.  งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
2.  งานจัดทําโครงการเวทีประชาคมหมูบานตําบล 
3.  งานสงเสริมกลุมสตรี  และกลุมแมบาน   
4.  งานสงเสริมกลุมอาชีพและสรางเครือขายกลุมอาชีพตางๆ 
5.  งานพัฒนาสิ่งแวดลอมในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

 6.  งานสงเสริมการสรางสุขภาวะตําบลโดยชุมชน 
 7.  ฯลฯ  
 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 765,880    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
3. สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ  
4. สงเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการประเภทตาง  ๆ 

 
งานท่ีทํา 
 1.  งานสงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษวัฒนธรรม  และประเพณีทองถ่ิน 
 2.  สงเสริมและจัดกิจกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธี  งานประเพณี  และในวันสําคัญตาง ๆ  
 3.  การสงเสริมและจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา  นันทนาการและการละเลนพื้นบาน 
  4.  ฯลฯ 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ      140,000    บาท 

สวนการศึกษา  ศาสนา    และวัฒนธรรม    งบประมาณ      435,000    บาท 
             รวม          575,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

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

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในเขตพื้นตําบลดงกระทงยาม และตําบลหาดยาง    
          2.  เพื่อการอนุรักษทรัพยากรนํ้า และการบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.  เพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด 
 4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพเกษตรกรในพื้นที่ใหมีคุณภาพ 
 
งานท่ีทํา 
 1.  งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 
 2.  จัดใหมีการขุดลอกแหลงนํ้า คูคลอง เพื่อการเกษตร 

3.  งานอนุรักษแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้าเพื่อการเกษตร 
 4.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
 5.  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  งานสงเสริมพัฒนาคุณภาพเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตร 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ     130,000    บาท 
 สวนสงเสริมการเกษตร      งบประมาณ     670,989    บาท 
         รวม         800,989    บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

 
รายจายงบกลาง 

ดานการดําเนินงานอ่ืน 
แผนงานงบกลาง 

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

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกบัหนวยงานอื่น  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อใหการแกไขปญหากรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน เปนไปดวยความรวดเร็วและทัน 
    ตอเหตุการณ 
5. เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ  เอกชน  และองคกรอื่นใดเปนไปตามเปาหมาย 
6. เพื่อสงเสริมการศึกษาใหแกบุคลากรในหนวยงาน 

 
งานท่ีทํา 
 1.  สมทบกองทุนประกันสังคม 
 2.  เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา  หรือการบรรเทาสาธารณภัย 
 3.  เงินจายตามขอผูกพันทีม่ีตามกฎหมาย 
              -.  สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.) 
     -   การศึกษาตอปริญญาโท  ปริญญาตรี  ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  
                  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
     -   สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม งบประมาณ 2,212,908      บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                

-  34  - 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 
ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 7,193,942 บาท 
1. รายจายประจํา  ต้ังไวรวม 7,178,942 บาท      ประกอบดวย 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ต้ังไวรวม 1,580,460    บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล    ต้ังไวรวม     840,780    บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  6  อัตรา      ไดแก 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   เปนเงิน  232,860   บาท 
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เปนเงิน  131,400   บาท 
- นิติกร      เปนเงิน  157,860 บาท 
- บุคลากร      เปนเงิน  124,140 บาท 
- เจาพนักงานธุรการ    เปนเงิน  124,140 บาท 
-    เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนเงิน    70,380 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ต้ังไวรวม  86,040  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   4   อัตรา ไดแก 

-  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เปนเงิน  18,000    บาท 
-  บุคลากร     เปนเงิน  18,000  บาท 
-  เจาพนักงานธุรการ    เปนเงิน  20,760  บาท 
-  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนเงิน  29,280  บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

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

   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.1.4  ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ต้ังไวรวม     584,640     บาท     แยกเปน 

  1.  คาตอบแทนรายเดือนคณะผูบริหาร ต้ังไว 500,400    บาท 
       เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะผูบริหาร  จํานวน  4  อัตรา ไดแก 
      -  นายกองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน   1   อัตรา  เปนเงิน     204,000     บาท 
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      -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  2  อัตรา   เปนเงิน    224,400  บาท 
      -  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน   72,000 บาท 

       ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 2.  คาตอบแทนประจําตําแหนง   ต้ังไว     42,120      บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงคณะผูบรหิาร  จํานวน  3   อัตรา  ไดแก 
    -  นายกองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน    21,000    บาท 
    -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน    21,120    บาท 

     ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 3.  คาตอบแทนพิเศษ  ต้ังไว  42,120      บาท 
    เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษคณะผูบริหาร   จํานวน   3   อัตรา    ไดแก 
    -  นายกองคการบริหารสวนตําบล       จํานวน   1   อัตรา   เปนเงิน   21,000   บาท 
    -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน   2   อัตรา   เปนเงิน   21,120   บาท 

     ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 1.1.5  ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ     ต้ังไวรวม  27,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมตามวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรอง   

      จํานวน   5   อัตรา ไดแก 
-  นิติกร      เปนเงิน   3,600      บาท 
-  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เปนเงิน   7,200      บาท 
-  บุคลากร     เปนเงิน   7,200      บาท 
-  เจาพนักงานธุรการ    เปนเงิน   7,200      บาท 
-  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปนเงิน   1,800      บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว      ต้ังไวรวม  1,145,740   บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว        ต้ังไว      906,700     บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   12    อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ    จํานวน   1   อัตรา เปนเงิน  92,000    บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

  -  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน  82,000    บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   

-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถบรรทุกนํ้า) 
จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน  95,500    บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถบรรทุกขยะ) 

จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน  88,000    บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
 

  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนต 1669) 
จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        82,000 บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนตสวนกลาง) 
จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        82,000 บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
 
-  นักการภารโรง   จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        64,200 บาท 

  -  คนงานทั่วไป   จํานวน   5  อัตรา เปนเงิน       321,000 บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 1.2.2.  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ต้ังไวรวม   239,040 บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  12  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน        18,000 บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
  -  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        23,880 บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถบรรทุกนํ้า) 

จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        18,000 บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถขยะ) 

จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        18,000 บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 
 
-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนต 1669) 

จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        23,880 บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนตสวนกลาง) 

จํานวน   1  อัตรา เปนเงิน        29,280 บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

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

   ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม    3,838,742  บาท 

คาตอบแทน       ต้ังไวรวม 2,069,892  บาท 
1.3.1  ประเภทคาตอบแทนประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  และเลขานุการสภา 
      ต้ังไวรวม 1,716,000 บาท     แยกเปน 
 -  คาตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ   จํานวน  1  อัตรา    เปนเงิน      112,200    บาท 
 -  คาตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาฯ  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน        91,800    บาท 
 -  คาตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาฯ     จํานวน  20  อัตรา เปนเงิน    1,440,000    บาท 
 -  คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน        72,000    บาท 

 ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.3.2  ประเภทคาเบ้ียประชุม     ต้ังไว     26,400       บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  22  อัตรา 

                   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.3.3  ประเภทคารักษาพยาบาล         ต้ังไว      100,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูบริหารทองถ่ิน 

                   ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.3.4  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ      ต้ังไว        30,000       บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

                   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.3.5  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ  
         (เงินรางวัลประจําป)               ต้ังไว      197,492       บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 

                   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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คาใชสอย ต้ังไวรวม 1,318,850  บาท 
 

1.3.6  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   ต้ังไวรวม   226,850    บาท     เพ่ือจายเปน 
 -  คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ   เปนเงิน   10,000   บาท 
 -  คาลางอัดรูปภาพ    เปนเงิน      3,000 บาท 
 -  คาจัดซื้อวารสาร     เปนเงิน     3,000 บาท 
 -  คารังวัดที่สาธารณประโยชน   เปนเงิน             10,000 บาท 
 -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ    เปนเงิน  140,000 บาท 
 -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน   เปนเงิน    50,000 บาท 
 -  คาเชาพื้นที่เซิรฟเวอรและคาจดทะเบียนช่ือเว็บไซต เปนเงิน    10,850 บาท 
      ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
            
1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ต้ังไว  140,000   บาท  เพ่ือจายเปน 

 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ     เปนเงิน   140,000  บาท 
      ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 100,000  บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 40,000 บาท        

     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

          1.3.8  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   ต้ังไวรวม    190,000    บาท   เพ่ือจายเปน 
 -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล      เปนเงิน            25,000           บาท 

   - คารับรองในการประชุมสภาและการประชุมคณะกรรมการที่แตงต้ังตามกฎหมาย  
 เปนเงิน   25,000  บาท 

 -  คาใชจายในการจดักิจกรรมวันสําคัญทางราชการ  และพระมหากษัตริย  หรือกิจกรรมตาง ๆ  
    ขององคการบริหารสวนตําบล    เปนเงิน           140,000          บาท 

     ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.3.9  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
      ต้ังไว 762,000    บาท แยกเปน 
 

 1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    เปนเงิน  40,000  บาท 
เพ่ือจายเปน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  คณะ
ผูบริหารและสมาชิก อบต.   
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่ 55   ลําดับที่ 14 ) 
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 2.  คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูล  จปฐ.  เปนเงิน  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดประชุมช้ีแจง คาจัดเก็บ คาบันทึก  คาจัดทําเอกสารและคาใชจายอื่น ๆ 
ที่จําเปน   
ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่   53   ลําดับที่  4 ) 
 

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

(แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่  53   ลําดับที่  1  ) 
  

      4.  คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา              เปนเงิน         80,000          บาท 
                        เพ่ือจายเปน   คาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตําบล 

    ดงกระทงยาม 
                        ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 50,000 บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน  30,000 บาท  

    ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  63   ลําดับที่ 8) 

   

      5.  คาใชจายโครงการทําบุญเวนวรรคใหชีวิต    เปนเงิน 30,000           บาท 
                        เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินโครงการทําบุญเวนวรรคใหชีวิต   และคาใชจาย    

    อื่น ๆ  ที่จําเปน 
              ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
               (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  42  ลําดับที่ 1  และหนาที่ 56  ลําดับที่ 19) 

 

6. คาใชจายโครงการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
    เปนเงิน        140,000            บาท 

                       เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินโครงการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบ 
   เรียบรอยในชุมชน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   

                       ต้ังจายจากเงินรายได   จํานวน  100,000  บาท   และเงินอุดหนุนท่ัวไป   40,000   บาท   
                        ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่  67    ลําดับที่  3) 
 

      7. คาใชจายโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย    เปนเงิน 30,000            บาท 
                       เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัยและคาใชจายอื่น ๆ ที ่

   จําเปน   
                       ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  67   ลําดับที่ 1) 
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                    8. คาใชจายโครงการขาวของพอเทิดไทองคราชัน 84  พรรษา    เปนเงิน    12,000       บาท 
                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
                       ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  66   ลําดับที่  10) 
 

                    9. โครงการ 84  รอยความดีถวายพอ             เปนเงิน      20,000        บาท 
                        เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
                       ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน     

      (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  65    ลําดับที่  2) 
 
    10. โครงการสงเสริมการจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  เปนเงิน       50,000      บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
                      ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  65   ลําดับที่  2) 
    
    11. โครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรชุมชนเพื่อจัดการสุขภาวะโดยชุมชน  

เปนเงิน     100,000      บาท 
                        เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
                       ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  65   ลําดับที่  2) 
 
    12. โครงการสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน  ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย   

เปนเงิน       30,000      บาท 
                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                       ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  53   ลําดับที่  3) 
 
    13. โครงการโรงเรียนขาหลวง              เปนเงิน       50,000      บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ําเปน   
             ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่ 65   ลําดับที่  2) 
 
    14. โครงการโรงเรียนไทยพวน              เปนเงิน       20,000      บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
             ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่ 43  ลําดับที่  3  และหนาที่ 65   ลําดับที่  2) 
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    15. โครงการธนาคารความดี              เปนเงิน       50,000      บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
             ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่ 65   ลําดับที่  2) 
 
    16. โครงการวัยรุนยุคใหมหางไกลยาเสพติด     เปนเงิน       20,000      บาท 

                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
             ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป       ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่ 71   ลําดับที่  3) 
 

    17. โครงการสงเคราะห ผูดอยโอกาส ยากจน เด็กกําพรา ฯลฯ  เปนเงิน      20,000      บาท 
                        เพ่ือจายเปน  คาสงเคราะหผูดอยโอกาส  ยากจน  เด็กกําพรา  บุตรผูปวยเอดส   เปนตน 
                       ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่  66    ลําดับที่  8) 
 

         คาวัสด ุ           ต้ังไวรวม 450,000     บาท 
          1.3.10  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ต้ังไว  80,000  บาท 
                     เพ่ือจายเปน  คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   
                     หมึกโรเนียว  หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ    
                    ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   54   ลําดับที่ 11) 
 

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

                    ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54  ลําดับที่  11) 

  
1.3.12  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทย ุ   ต้ังไว  10,000  บาท 

       เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุที่ใชภายในสํานักงาน  เชน หลอดไฟฟา  บลาส   
                      สตารทเตอร  ฯลฯ    
                     ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54    ลําดับที่   11) 
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          1.3.13  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว   ต้ังไว  20,000  บาท 
      เพ่ือจายเปน  คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก นํ้ายาลางจาน  ฯลฯ  

                    ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   54   ลําดับที่  11) 

 
   1.3.14  ประเภทวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ต้ังไว         250,000     บาท 
                      เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับครุภัณฑ   ยานพาหนะ   

  เครื่องตัดหญาและขนสง   
                      ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54    ลําดับที่  11) 
 
          1.3.15  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย   ต้ังไว  10,000            บาท 
                     เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานประจํารถบรรทุกขยะ  เชน  เสื้อ 
               กางเกง   รองเทา ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    
                     ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   54    ลําดับที่  11) 
 
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ต้ังไวรวม 114,000 บาท 

1.4.1  ประเภทคาไฟฟา     ต้ังไว         85,000  บาท 
                    เพ่ือจายเปน  คาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล และอาคารสถานที่ที่อยูในความ 

         รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 
                   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.4.2  ประเภทคาไปรษณีย    ต้ังไว   4,000  บาท 
         เพ่ือจายเปน  คาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซื้อดวงตราไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย 

                   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.4.3  ประเภทคาโทรศัพท    ต้ังไว  15,000  บาท 
         เพ่ือจายเปน     คาโทรศัพทสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

                   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1.4.4  ประเภทคาบริการดานโทรคมนาคม  (อินเทอรเน็ต)   ต้ังไว  10,000  บาท 
          เพ่ือจายเปน  คาบริการการใชระบบอินเทอรเน็ต  และคาสื่อสารอื่น ๆ  

                   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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1.5  หมวดเงินอุดหนุน  
       ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ต้ังไวรวม 500,000     บาท    ไดแก 
 

         1.5.1 อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ต้ังไวรวม     10,000    บาท 
  -  อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ    เปนเงิน     10,000       บาท 
     เพื่อใชในศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลศรีมหาโพธิ   

   อําเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีบุร ี 
   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  55   ลําดับที่  13) 
             (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
              อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 

 1.5.2 อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ   ต้ังไวรวม     180,000    บาท 
         1. โครงการความปลอดภัยบนทองถนนในชวงเทศกาล เปนเงิน  30,000     บาท 

    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใชวงเทศกาล 
 วันปใหมและวันสงกรานต 

       ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  69   ลําดับที่  7) 

           (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
            อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 
 

        2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนยประสานงาน อปพร.  
    อําเภอศรีมหาโพธิ/ทองถ่ิน    เปนเงิน  10,000     บาท 
    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิก               
    ศูนยประสานงาน อปพร. อําเภอศรีมหาโพธิ/ทองถ่ิน 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  69   ลําดับที่  7) 

           (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
            อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 

         3. โครงการจัดการแขงขันกีฬาสานสัมพันธตานยาเสพติด  อําเภอศรีมหาโพธิ     
เปนเงิน  10,000     บาท 

                       เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน โครงการแขงขันกีฬาสานสัมพันธตานยาเสพติด  
  อําเภอศรีมหาโพธิ      

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  63   ลําดับที่  7) 

             (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
              อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 
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         4. โครงการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงตามแนวพระราชดําริ          เปนเงิน           50,000     บาท 
    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  โครงการฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพฯ 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  64    ลําดับที่  7) 

             (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
              อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 

       5. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ     เปนเงิน    50,000   บาท 
  เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ  
  ของศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอศรีมหาโพธิ   

      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   73    ลําดับที่   9) 

          (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
           อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 

                6. โครงการจัดงานรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา  และประเพณีตาง ๆ       เปนเงิน    30,000   บาท 
                    เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดงานดานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ  
          งานประจําปของอําเภอ  งานประจําปของจงัหวัด  งานนโยบายของทางราชการ  และกิจการ 

         สาธารณกุศล 
     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  44  ลําดับที่  6) 
          (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
           อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 
 1.5.3  อุดหนุนจังหวัดปราจีนบุรี  ต้ังไวรวม  30,000    บาท 

 

  1. โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน   เปนเงิน      20,000  บาท 
      เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน 

          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  44  ลําดับที่  6) 

              (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
               อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 

           2. โครงการอุดหนุนสภากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  เปนเงิน     10,000  บาท 
      เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดปราจีนบุร ี

          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   60   ลําดับที่   7) 

          (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
           อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 
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 1.5.4  อุดหนุนองคกร/กลุมในชุมชน ต้ังไวรวม       260,000    บาท 

 

                    1. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงกระทงยาม เปนเงิน     60,000  บาท 
                        เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงกระทงยาม 

         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   65   ลําดับที่   2) 

          (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
           อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 
                    2. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดยาง  เปนเงิน     20,000  บาท 
                         เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดยาง 

          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   65   ลําดับที่   2) 

          (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
           อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 
                    3. อุดหนุนกลุมผูสูงอายุตําบลหาดยาง   เปนเงิน   180,000  บาท 
                         เพื่อพัฒนาสงเสริมอาชีพและรายไดใหกับกลุมผูสูงอายุ ผลิตนํ้าด่ืมเพื่อสุขภาพชุมชน 

          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
                   (แผนพัฒนาสามป 55-57  หนาที่  58  ลําดับที่  4  และหนาที่ 76  ลําดับที่ 5 หัวขอที่ 2) 

              (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
               อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 

 
 1.5.5  อุดหนุนหนวยงานราชการอ่ืน ๆ    ต้ังไวรวม 20,000      บาท 
          - อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธ ิ   เปนเงิน    20,000     บาท 
   เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการ “การศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน” 
    (โครงการ D.A.R.E.  สถานีตํารวจภูธรศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร)ี 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   72   ลําดับที่   8) 

          (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
           อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 
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2.  รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม      15,000 บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ    ต้ังไวรวม  15,000     บาท      

     2.1.1  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว         ต้ังไว    10,000     บาท     เพ่ือจายเปน 
     1. คาซื้อเครื่องตัดหญา       เปนเงิน       10,000 บาท 

        เพ่ือจายเปน   คาซื้อเครื่องตัดหญา   จํานวน  4  เครื่อง   ชนิดจัดหาทั่วไป    
        ราคาตามทองตลาด 
        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

              (แผนพัฒนาสามป  55-57     หนาที่   54    ลําดับที่  11) 
 

     2.1.2  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน          ต้ังไว     5,000    บาท        เพ่ือจายเปน 
     1. คาซื้อแทนกลาวรายงาน       เปนเงิน       5,000 บาท 

        เพ่ือจายเปน   คาจัดซื้อแทนกลาวรายงาน  จํานวน  2   ตัว     เพื่อใชในการกลาวรายงาน  
        ในพิธีเปด-ปดงานโครงการ/กิจกรรม  และใชในงานพิธีการตาง ๆ  ของ อบต.ดงกระทง 
        ยาม   ชนิดจัดหาทั่วไป  ราคาตามทองตลาด     
      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57     หนาที่   54    ลําดับที่  11) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 1,273,450 บาท 
1.  รายจายประจํา  ต้ังไวรวม 1,260,850 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม 644,268 บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ต้ังไวรวม 575,460       บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน   4   อัตรา ไดแก 

     -  เงินเดือนหัวหนาสวนการคลัง   เปนเงิน           243,900          บาท 
     -   เงินเดือนนักวิชาการเงินและบัญชี   เปนเงิน  139,380 บาท 
     -   เงินเดือนเจาหนาที่พัสดุ    เปนเงิน  121,800   บาท 
     -   เงินเดือนเจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได   เปนเงิน    70,380   บาท 

                        ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ต้ังไวรวม 59,208  บาท 
               เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   3   อัตรา ไดแก 

            - นักวิชาการเงินและบัญชี   เปนเงิน  11,928  บาท 
                     -  เจาหนาที่พัสดุ     เปนเงิน  18,000    บาท 
                     -  เจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได    เปนเงิน  29,280    บาท 
                     ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 1.1.3  ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ต้ังไวรวม 9,600  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมตามวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรอง   

      จํานวน   3   อัตรา ไดแก 
            - นักวิชาการเงินและบัญชี   เปนเงิน   6,000  บาท 
                     -  เจาหนาที่พัสดุ     เปนเงิน   1,800    บาท 
                     -  เจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได    เปนเงิน   1,800    บาท 
                     ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไวรวม 228,000 บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว      ต้ังไว 192,000 บาท 
          เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   2  อัตรา ไดแก 
         -  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   เปนเงิน            96,000           บาท 
         -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   เปนเงิน            96,000           บาท 

                     ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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 1.2.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ   ต้ังไว  36,000  บาท 
           เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  2  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี   เปนเงิน     18,000  บาท 
  -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได   เปนเงิน     18,000  บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม     388,582   บาท 

คาตอบแทน      ต้ังไวรวม    223,582      บาท 
1.3.1  ประเภทคารักษาพยาบาล         ต้ังไว      100,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล   

                   ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
1.3.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว     20,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

                   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.3.3  ประเภทคาตอบแทนคาการศึกษาบุตร   ต้ังไว     10,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

                   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.3.4  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ  
         (เงินรางวัลประจําป)     ต้ังไว      93,582 บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฏิบัติราชการ 

                   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
คาใชสอย   ต้ังไวรวม         70,000    บาท 
1.3.5  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว    30,000      บาท     เพ่ือจายเปน 

 - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ    เปนเงิน  30,000  บาท 
                     เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม   และการสัมมนา   

ของพนักงานสวนตําบล   พนักงานจาง 
                     ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1.3.6  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน   ต้ังไว 10,000    บาท  เพ่ือจายเปน 

    -  คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน   เปนเงิน  10,000  บาท 
                     เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  เชน  คอมพิวเตอร  ฯลฯ 
                     ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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1.3.7  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
      ต้ังไว   30,000 บาท เพ่ือจายเปน 
 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ     เปนเงิน        10,000  บาท 

เพ่ือจายเปน  คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  55  ลําดับที่  14) 
 

  -  คาใชจายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี      เปนเงิน        20,000   บาท 
เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานฯ    และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน     
ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  55  ลําดับที่  18) 
 

คาวัสดุ   ต้ังไวรวม 95,000  บาท 
1.3.8  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน     ต้ังไว    35,000 บาท 

                    เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   
          หมึกโรเนียว   หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ     

                    ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57     หนาที่   54    ลําดับที่  11) 

 
1.3.9  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร     ต้ังไว    60,000 บาท 

                    เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก  โปรแกรม   ผาหมึก  และอื่น ๆที่  เกี่ยวของกับ   
                    คอมพิวเตอร    
                    ต้ังจายจากเงินรายได        ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57     หนาที่   54    ลําดับที่  11) 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม      12,600 บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ    ต้ังไวรวม  12,600     บาท      

     - ประเภทครุภัณฑสํานักงาน          ต้ังไว     12,600    บาท        แยกเปน 
       1.  คาซื้อชั้นเก็บแฟมเอกสาร       เปนเงิน       2,800 บาท       
            เพ่ือจายเปน   คาจัดซื้อช้ันเก็บแฟมเอกสารเหล็ก   2  ช้ัน  แบบมีลอเลื่อน  จํานวน  1  ตู    

  ชนิดจัดหาทั่วไป  ราคาตามทองตลาด 
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54  ลําดับที่  11) 
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       2.  คาซื้อตูเก็บเอกสาร     เปนเงิน       9,800 บาท       
  เพ่ือจายเปน   คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารเหล็ก ชนิดตูกระจกบานเลื่อน  จํานวน  2  ตู  ราคาตูละ    
  4,900  บาท  ชนิดจัดหาทั่วไป   ราคาตามทองตลาด 
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54  ลําดับที่  11) 
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รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 1,576,008   บาท 
1.  รายจายประจํา   ต้ังไวรวม      1,051,105        บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม 331,800 บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ต้ังไวรวม  300,720 บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา  ไดแก 

       -  เงินเดือนหัวหนาสวนโยธา   เปนเงิน  230,340     บาท 
  -  ชางโยธา     เปนเงิน    70,380     บาท 

  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ต้ังไวรวม 29,280  บาท 
               เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   1   อัตรา ไดแก 

            - ชางโยธา     เปนเงิน  29,280  บาท 
  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 1.1.3  ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ต้ังไวรวม 1,800  บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมตามวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรอง   

           จํานวน  1  อัตรา  ไดแก 
            - ชางโยธา     เปนเงิน  1,800  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ต้ังไวรวม 105,260 บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว  ต้ังไว  78,500  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   1  อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา เปนเงิน  78,500     บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 1.2.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ต้ังไว  26,760  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  1  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยชางโยธา  จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน    26,760 บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 



                                                                                

- 52 - 
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 614,045 บาท 
คาตอบแทน  ต้ังไว 159,045    บาท 
1.3.1  ประเภทคารักษาพยาบาล                  ต้ังไว      34,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 
       ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
1.3.2  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร       ต้ังไว      10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล 
        ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
1.3.3  ประเภทคาเชาบาน         ต้ังไว      36,000     บาท 
 เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล 
        ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
1.3.4  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          ต้ังไว       10,000     บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล 

                 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.5  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล   
    ต้ังไว       20,000     บาท 

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง   
 ( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  03138 / ว 87  ลงวันที่  10  มกราคม   2544 ) 

                 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.6  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ 
         (เงินรางวัลประจําป)          ต้ังไว    49,045  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบลในการปฎิบัติราชการ 

                  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
คาใชสอย ต้ังไวรวม 230,000     บาท 
1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   ต้ังไวรวม  90,000     บาท     เพ่ือจายเปน 

 1.  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    เปนเงิน  40,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของ
พนักงานสวนตําบล  คาจัดซื้อวารสารเกี่ยวกับงานชาง  เปนตน 
ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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2. คาจางเหมาบริการ     เปนเงิน  50,000        บาท 
    เพื่อจายเปนคาจางเหมาและบริการตาง ๆ   หรือคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการ

อยางใดอยางหน่ึง  กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได  เชน  คาจาง
พิมพเอกสาร  หรือปรับปรุงซอมแซมและอืน่ ๆ     
ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.8  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน  ต้ังไวรวม  30,000   บาท   เพ่ือจายเปน 
  1. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน  เปนเงิน  20,000    บาท 

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น 
ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

  2. คาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ   เปนเงิน  10,000    บาท 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
1.3.9  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   

      ต้ังไว    110,000 บาท เพ่ือจายเปน 
 1. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ                เปนเงิน      10,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  55   ลําดับที่  14) 
 

 2. โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน    เปนเงิน    100,000    บาท 
เพื่อจายเปนคากอสรางบาน/ซอมแซมบานคนยากจน   และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  66   ลําดับที่  9) 
 

คาวัสดุ  ต้ังไวรวม      225,000      บาท 
 

1.3.10  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ต้ังไว  10,000  บาท 
           เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ   เชน  กระดาษเขียนแบบ   ปากกา   ฯลฯ 
            ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   54   ลําดับที่  11) 
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1.3.11  ประเภทวัสดุไฟฟา   ต้ังไว          120,000  บาท 
       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาสาธารณะ   เชน  หลอดไฟฟา  บลาส   สตารทเตอร  ฯลฯ    
       ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 100,000 บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 20,000 บาท   
       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   54   ลําดับที่  11) 
 
1.3.12  ประเภทวัสดุกอสราง   ต้ังไว  50,000   บาท 

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเพื่อใชในงานกอสราง  หรือซอมบํารุง  เชน  ยางมะตอย 
       ผสมเสร็จ 
    ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54    ลําดับที่  11) 
 
          1.3.13  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร  ต้ังไว  15,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร   เชน  แผนดิสก  โปรแกรม   ผาหมึก  และอื่น ๆ  ที่   
 เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร    

  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54   ลําดับที่  11) 

 
          1.3.14  ประเภทคาวัสดุหอกระจายขาว  เสียงตามสาย ต้ังไว   30,000 บาท 
                      เพื่อจายเปนคาวัสดุหอกระจายขาว เสียงตามสาย เชน ปากฮอรน ยูนิตฮอรน เครื่องเลน CD      
                      ไมคโครโฟน   มอสเฟทเพาเวอรมิกสเซอร   สายลําโพง   และอื่น ๆ   ที่เกี่ยวของกับ 

 หอกระจายขาว   และเสียงตามสาย      
       ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานเคหะและชมุชน 

  (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54     ลําดับที่  11) 
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม      524,903     บาท 

หมวดครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 
      -  คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  ต้ังไวรวม    524,903  บาท          แยกเปน 
  - คาสิ่งกอสราง    ต้ังไวรวม    524,903   บาท 

 1. โครงการวางทอระบายนํ้า   หมูท่ี 1  บานแลง  เปนเงิน  148,928   บาท 
                       เพ่ือจายเปน   คาจัดซื้อและดําเนินงานวางทอระบายนํ้า   ขนาดทอ คสล. Ø 1.20 x 1.00    

   เมตร  จํานวน  5  จุด  จุดละ  6  ทอน   รวม  30  ทอน  รายละเอียดตามราคาประเมิน 
   องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    
   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

                           (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่ 90  ลําดับที่ 1  ) 
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2. โครงการซอมแซมถนนลูกรังสายหนองตาแคน  หมูท่ี 3  บานใหม   เปนเงิน  64,000  บาท 
  เพ่ือจายเปน   ลงลูกรังสายหนองตาแคน กวางเฉลี่ย  4.00  เมตร  ยาว 1,600  เมตร  คิดเปน 
  ปริมาตร 640  ลูกบาศกเมตร  รายละเอียดตามราคาประเมินองคการบริหารสวนตําบลดง 
  กระทงยาม    
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                           (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  81  ลําดับที่ 15  ) 

 
3. โครงการเสริมถนนลูกรังสายคลองทาเลื่อนถึงบานสนามโพธิ์  หมูท่ี 1 บานตนตาล     

เปนเงิน  72,800  บาท 
  เพ่ือจายเปน   ลงลูกรัง  กวางเฉลี่ย 4.00  เมตร  ยาว 700  เมตร  คิดเปนปริมาตร  728   
  ลูกบาศกเมตร   รายละเอียดตามราคาประเมินองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

                           (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  84  ลําดับที่ 43) 
 

4. โครงการตอกเสาเข็ม(โดยใชทอเหล็ก)หนาบานนายเจียม  ปานหราย หมูท่ี 4 บานออนชอย     
เปนเงิน  239,175  บาท 

  เพ่ือจายเปน     คาใชจายในการดําเนินงานตอกเข็ม  โดยใชแผนสําเร็จวางกั้นพรอมวางทอ 
  ระบายนํ้าขางโรงสูบนํ้าบาน  นายเจียม  ปานหราย   และลงลูกรัง   รายละเอียดตามราคา    
  ประเมินองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    
  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

                           (แผนพัฒนาสามป 55-57  หนาที่  68  ลําดับที่  4) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น  2,421,714  บาท 
1.  รายจายประจํา    ต้ังไวรวม  2,414,414       บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม 150,540 บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ต้ังไวรวม 125,340   บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน   1   อัตรา   ไดแก 

     -  เงินเดือนนักวิชาการศึกษา   เปนเงิน      125,340   บาท 
   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

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

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  

1.1.3  ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ต้ังไวรวม    7,200 บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมตามวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรอง   
               จํานวน   1   อัตรา     ไดแก 

            - นักวิชาการศึกษา     เปนเงิน          7,200 บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม   1,233,074    บาท 
คาตอบแทน  ต้ังไวรวม 49,074     บาท 
1.2.1  ประเภทคารักษาพยาบาล          ต้ังไว   10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

1.2.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้ังไว     5,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

          1.2.3  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ  
         (เงินรางวัลประจําป)                  ต้ังไว     34,074 บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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คาใชสอย             ต้ังไวรวม   645,000       บาท 
 

1.2.4  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไวรวม     30,000     บาท     เพ่ือจายเปน 
    -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน    เปนเงิน  20,000  บาท 

                     เพื่อจายเปน  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของ 
                     พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 
  -  คาจางเหมาบริการ    เปนเงิน      10,000          บาท 

    เพื่อจายเปน  คาจางเหมาบริการตาง ๆ  และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใด 
    อยางหน่ึงกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได  เชนคาจางพิมพเอกสาร   
    คาจางทําวารสาร  คาจางเหมาทําครุภัณฑดัดแปลง  ปรับปรุงซอมแซมและอื่น ๆ    

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

  
1.2.5  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  ๆ 

     ต้ังไวรวม     615,000  บาท     เพ่ือจายเปน 
 1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เปนเงิน  10,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการ
เดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 

   ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  55  ลําดับที่  14) 

 
2.  คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เปนเงิน  30,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝกอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร  และหลักสูตรอื่น ๆ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  สมาชิก  อบต.  เยาวชน  และ
ประชาชนทั่วไป 

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  40    ลําดับที่  3) 

 
3.  คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เปนเงิน          100,000    บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของตําบลดงกระทงยาม  
และตําบลหาดยาง  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  62   ลําดับที่  5) 

 
 
 



                                                                                

- 58 - 
 

4.  คาใชจายโครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ        เปนเงิน   30,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน  

     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  62   ลําดับที่  4) 

 

5.  คาใชจายในการฝกอบรมศิลปะและดนตรีสําหรับเยาวชน   เปนเงิน  10,000  บาท 
        เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูฝกสอน   คาเอกสารในการเรียนการสอน คาวัสดุและคาใชจายอื่น 
      ที่เกี่ยวของ 

     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  40   ลําดับที่  3) 

 

      6.  คาใชจายโครงการสงเสริมการทองเท่ียว               เปนเงิน  50,000  บาท 
                        เพ่ือจายเปน   คาใชจายในกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน  เชน   จัดทําปาย 
                         ประชาสัมพันธฝกอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน  ฝกอบรมการเปนเจาบานที่ดี  และคาใชจายอื่น ๆ  

    ที่เกี่ยวของ 
                         ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

                 (แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่  44   ลําดับที่ 1  และหนาที่ 45  ลําดับที่  2) 
 

      7.  คาใชจายทัศนศึกษาดูงานกลุมผูสูงอาย ุ       เปนเงิน    80,000    บาท 
                         เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 

    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่  62    ลําดับที่  3) 

 

      8.  คาใชจายงานวัฒนธรรมทองถ่ิน    ต้ังไว      285,000    บาท    แยกเปน 
  1.  งานวันออกพรรษา   เปนเงิน  20,000  บาท 
  2.  งานวันสงกรานต   เปนเงิน          130,000  บาท 
  3.  งานวันเขาพรรษา   เปนเงิน  40,000  บาท 
  4.  งานประเพณีไทยพวน   เปนเงิน  15,000  บาท 
  5.  งานวันลอยกระทง   เปนเงิน           80,000  บาท 

      ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 240,000 บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 45,000 บาท    
    ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  42   ลําดับที่ 1 ) 
 

                   9.  คาใชจายโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน     เปนเงิน       20,000     บาท 
                        เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานโครงการฯ   และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
                        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  43   ลําดับที่  3) 
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คาวัสดุ                ต้ังไวรวม      539,000   บาท 

   1.2.6  ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)  ต้ังไวรวม   539,000 บาท 
   - ประเภทคาวัสดุอาหารเสริม  (นม)  จายในอัตราวันละ  7  บาท / คน     เพ่ือจายเปน 

               1. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกระทงยาม    
              จํานวน  41   คน      280   วัน       เปนเงิน      80,360       บาท 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41   ลําดับที่  5) 

 

     2. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ของโรงเรียนวัดลลิัญดอน  ระดับ อนุบาล  1 – ป.6 
     จํานวน  46  คน     260   วัน                                เปนเงิน      83,720       บาท 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41    ลําดับที่   5) 

 

     3. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบานดงกระทงยาม  ระดับ อนุบาล  1 – ป.6 
                              จํานวน   206   คน    จํานวน    260   วัน                เปนเงิน    374,920        บาท 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41    ลําดับที่   5) 

 
1.3   หมวดเงินอุดหนุน 
 

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
      ต้ังไวรวม  655,200    บาท    ไดแก 
  -  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน   เปนเงิน  655,200  บาท   แยกเปน 
     1. คาอาหารกลางวันของโรงเรียนบานดงกระทงยามจัดสรรให ระดับ อนุบาล 1  -  ป.6    

        ในอัตราคนละ  13  บาท   จํานวน  206   คน    200   วัน    เปนเงิน        535,600        บาท       
        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 (แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่ 40   ลําดับที่  4) 
 
    2. คาอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดลิลัญดอนจัดสรรใหระดับอนุบาล 1 - ป.6  ในอัตรา  
        คนละ  13   บาท   จํานวน   46   คน    200   วัน         เปนเงิน       119,600        บาท       

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่ 40   ลําดับที่  4) 

 
1.4   หมวดรายจายอ่ืน ๆ     
 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา     ต้ังไวรวม 375,600     บาท     
 - เพ่ือจายเปน   คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงกระทงยาม    ดังน้ี 

  1.4.1  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว    5,000      บาท     เพ่ือจายเปน 
           - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   เปนเงิน  5,000  บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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  1.4.2  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน          เปนเงิน     10,000 บาท 
                      เพ่ือจายเปน   คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง ทรัพยสิน หรือวัสดุอื่น  ๆ

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

  1.4.3  คาใชจายในการรับรองและพิธีการ                     เปนเงิน     10,000 บาท 
       เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการปฐมนิเทศผูปกครอง  การจัดงานวันเขาพรรษา  คาใชจายในการ 
       จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา    
       5  ธันวามหาราช  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปน   

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
        

  1.4.4  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   
      ต้ังไว    60,000 บาท เพ่ือจายเปน 

           1. คาใชจายโครงการเยี่ยมบาน                          เปนเงิน       5,000     บาท 
     เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการเย่ียมบานและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  
     ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 (แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่  41   ลําดับที่ 7) 
 

           2.  โครงการกีฬาสัมพันธ                          เปนเงิน     15,000     บาท 
     เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน  
     ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 (แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่  41   ลําดับที่ 6) 
 

           3.  อบรมเชิงปฏิบัติการผูปกครองปฐมวัย                       เปนเงิน     10,000     บาท 
      เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และคาใชจายอื่น ๆ ทีจ่ําเปน  
      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 (แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่  41   ลําดับที่ 6) 
 

           4.  โครงการทัศนศึกษาดูงานเด็กอนุบาล                       เปนเงิน     30,000     บาท 
      เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และคาใชจายอืน่ ๆ ทีจ่ําเปน  
      ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 (แผนพัฒนาสามป  55-57  หนาที่  41   ลําดับที่ 6) 
 

  1.4.5  ประเภทคาวัสดุ      ต้ังไวรวม 290,600     บาท 
       1. คาวัสดุสํานักงาน    เปนเงิน  20,000  บาท 

                         เพ่ือจายเปน   คาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   
                         หมึกโรเนียว  หมึกถายเอกสาร ฯลฯ  ของศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ องคการบริหาร 

    สวนตําบลดงกระทงยาม  
    ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่ 41   ลําดับที่  6) 
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           2. คาวัสดุงานบานงานครัว     เปนเงิน      5,000  บาท 
                 เพ่ือจายเปน  คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  นํ้ายาลาง 
                          จาน  ฯลฯ  ของศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ   องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม   

      ต้ังจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41   ลําดับที่  6) 

 
           3. คาวัสดุคอมพิวเตอร               เปนเงิน 15,000  บาท 

                         เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร  เพื่อใชในกิจการ 
                         ของศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ   องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    

     ต้ังจายจากเงินรายได        ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41   ลําดับที่  6) 

 
           4. คาวัสดุเครื่องดับเพลิง     เปนเงิน   4,000  บาท 

                         เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุเครื่องดับเพลิง  เพื่อใชในกิจการ 
                         ของเด็กอนุบาล  3  ขวบ   องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    

     ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41   ลําดับที่  6) 

           
                     5. คาวัสดุเครื่องแตงกาย              เปนเงิน     7,000  บาท 
                          เพ่ือจายเปน  คาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  รองเทา  ถุงมือ หมวก  เครื่องแตงกายนาฏศิลป   
                          สรอยสังวาล  ทับทรวง  กําไล  ชุดครุยจําลอง  ชุดนักเรียน  ชุดกันเปอน  ชุดกีฬา ฯลฯ   
                          สําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    

      ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41   ลําดับที่  6) 

 
           6.  คาวัสดุการศึกษา        เปนเงิน 10,000           บาท 

                           เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุการศึกษา เพื่อใชในกิจการของ 
                           ศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ   องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม    
                          ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  41   ลําดับที่  6) 
 
               7.  คาวัสดุอาหารกลางวัน     เปนเงิน       229,600           บาท 

 เพ่ือจายเปน  คาอาหารกลางวันของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  ขวบ  องคการบริหารสวน     
ตําบลดงกระทงยาม  ในอัตราคนละ  20 บาท/วัน  จํานวน  41  คน    280  วัน  

      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่ 40   ลําดับที่  4) 
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2.  รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม 7,300    บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 
       คาครุภัณฑ       ต้ังไวรวม     7,300    บาท          แยกเปน 

 

     2.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ต้ังไว  2,800   บาท     เพ่ือจายเปน 
      
                        1. คาซื้อตูเอกสาร          เปนเงิน  2,800      บาท  

                  เพ่ือจายเปน   คาจัดซื้อช้ันเก็บแฟมเอกสารเหล็ก   2  ช้ัน   แบบมีลอเลื่อน   จํานวน     
                  1  ตู    ชนิดจัดหาทั่วไป   ราคาตามทองตลาด 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
              (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่ 54   ลําดับที่  11) 

 
     2.1.2  ประเภทครุภัณฑการศึกษา ต้ังไว  4,500   บาท     เพ่ือจายเปน 

 

                        1. คาซื้อชั้นวางกระเปา      เปนเงิน  2,200      บาท 
   เพ่ือจายเปน    คาจัดซื้อช้ันวางกระเปา  ขนาด  9  ชอง  จํานวน   1  หลัง  ๆ  ละ   
    2,200  บาท    ชนิดจัดหาทั่วไป   ราคาตามทองตลาด 

         ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป       ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54  ลําดับที่  11) 

 
                        2. คาซื้อชั้นวางหนังสือเด็ก      เปนเงิน  2,300      บาท 

   เพ่ือจายเปน   คาจัดซื้อช้ันวางหนังสือเด็ก   จํานวน  1  หลัง   ขนาดไมตํ่ากวา  
    31 X  85  X68  เซนติเมตร   ชนิดจัดหาทั่วไป   ราคาตามทองตลาด 
    ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                 (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  54  ลําดับที่  11) 
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รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน สวนสงเสริมการเกษตร 
********************************************* 

 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 750,989   บาท 
1.  รายจายประจํา   ต้ังไวรวม      300,989        บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม 122,760 บาท 
 

 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ต้ังไวรวม  97,560 บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล    จํานวน   1    อัตรา    ไดแก 

       -  เงินเดือนนักวิชาการเกษตร   เปนเงิน    97,560       บาท 
  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

 
 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ต้ังไวรวม 18,000  บาท 
               เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   1   อัตรา ไดแก 

            - นักวิชาการเกษตร    เปนเงิน    18,000       บาท 
  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

 
 1.1.3  ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ต้ังไวรวม   7,200  บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมตามวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรอง   
               จํานวน   1   อัตรา  ไดแก 

            - นักวิชาการเกษตร    เปนเงิน      7,200       บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

 
1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 98,229        บาท 

คาตอบแทน  ต้ังไว        28,229       บาท 
1.2.1  ประเภทคารักษาพยาบาล                  ต้ังไว      10,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 
         ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
 
1.2.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          ต้ังไว        4,000     บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล 

                   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
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1.2.3  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ 
         (เงินรางวัลประจําป)          ต้ังไว    14,229  บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบลในการปฎิบัติราชการ 

                   ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

 
คาใชสอย ต้ังไวรวม 70,000     บาท 
1.2.4  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   

      ต้ังไว    70,000 บาท เพ่ือจายเปน 
 - คาใชจายสนับสนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจําตําบลดงกระทงยาม  

                    เปนเงิน      70,000 บาท 
เพื่อจายเปน  คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานหรือจัดทํากิจกรรมของศูนยฯ   
เชน  การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร  สงเสริมการผลิตขาวพันธุดี  และคาใชจายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 
ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  74  ลําดับที่  2) 
 

1.3  หมวดเงินอุดหนุน  
       ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ต้ังไวรวม 80,000  บาท    ไดแก 
 

 - อุดหนุนองคกร/กลุมในชุมชน ต้ังไวรวม 80,000      บาท 
 

                  1. อุดหนุนกลุมผูบริหารการใชนํ้าหาดยาง-บานดงกระทงยาม        เปนเงิน   50,000     บาท 
                      เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน โครงการสงเสริมอาชีพการทํานาและการผลิตนํ้าประปาเพื่อ 
                      อุปโภคบริโภค 

       ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   78   ลําดับที่   5) 

                      (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
                       อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 
 
                  2. อุดหนุนศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตําบลดงกระทงยาม  เปนเงิน   30,000     บาท 
                      เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  โครงการลดการใชสารเคมีในการเกษตร 

        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   64   ลําดับที่   5) 

                      (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย 
                       อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับจังหวัดแลว) 
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2.  รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม 450,000    บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ       ต้ังไวรวม     450,000    บาท          แยกเปน 

 

     2.1.1  ประเภทครุภัณฑการเกษตร ต้ังไว  250,000   บาท     เพ่ือจายเปน 
                        - คาซื้อเครือ่งสีขาว          เปนเงิน      250,000     บาท  

 เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อและติดต้ังเครื่องสีขาว  ชนิดแยกแกลบ  แยกรํา  ใชมอเตอร   
 ขับเคลื่อนดวยกระแสไฟฟา  220  โวลต  1  เฟส  กําลังสีขาวเปลือกไดไมนอยกวา  1   
 เกวียนตอ 8 ช่ัวโมง  หรือสีตอเน่ืองได  3  เกวียนตอ  24  ช่ัวโมง  สามารถสีเปนขาวกลอง 
 หรือขาวขัดขาวไดทั้ง  2  รูปแบบ  เปอรเซ็นตการสีขาวสารขัดขาวไมนอยกวา 66 %  ของ 
 ขาวเปลือก   ชนิดจัดหาทั่วไป   ราคาตามทองตลาด 

                       ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
               (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่  74    ลําดับที่  1) 

 
     2.1.2  ประเภทสิ่งกอสราง    ต้ังไว     200,000   บาท     เพ่ือจายเปน 

                        - คากอสรางโรงเรือน          เปนเงิน      200,000     บาท  
 เพ่ือจายเปน   คากอสรางโรงเรือนสําหรับติดต้ังเครื่องสีขาว ขนาดกวางไมนอยกวา  5   
 เมตร   และยาวไมนอยกวา  8  เมตร   พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา   40   ตารางเมตร   
 รายละเอียดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามกําหนด 

                       ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
               (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  74  ลําดับที่   1) 
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รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน  สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
********************************************* 

 

ต้ังงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 670,989   บาท 
1.  รายจายประจํา  ต้ังไวรวม      590,989        บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ต้ังไวรวม 122,760    บาท 
 

 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ต้ังไวรวม  97,560 บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล    จํานวน   1    อัตรา    ไดแก 

       -  เงินเดือนนักวิชาการสุขาภิบาล   เปนเงิน    97,560       บาท 
  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 
 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ    ต้ังไวรวม 18,000  บาท 
               เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   1   อัตรา ไดแก 

            - นักวิชาการสุขาภิบาล    เปนเงิน    18,000       บาท 
  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 
 1.1.3  ประเภทเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ต้ังไวรวม   7,200  บาท 
          เพ่ือจายเปนเงินท่ีปรับเพ่ิมตามวุฒิท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลรับรอง   
               จํานวน   1   อัตรา     ไดแก 

            - นักวิชาการสุขาภิบาล    เปนเงิน      7,200       บาท 
ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 
1.2  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ต้ังไวรวม 358,229     บาท 

คาตอบแทน  ต้ังไว        28,229       บาท 
1.2.1  ประเภทคารักษาพยาบาล                  ต้ังไว      10,000 บาท 
  เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 
         ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
1.2.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          ต้ังไว        4,000     บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล 

                   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
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1.2.3  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ 
         (เงินรางวัลประจําป)          ต้ังไว    14,229  บาท 
  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบลในการปฏิบัติราชการ 

                   ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
คาใชสอย ต้ังไวรวม 310,000     บาท 
1.2.4  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ   

      ต้ังไว    310,000 บาท เพ่ือจายเปน 
 1. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  เปนเงิน      100,000 บาท 

เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  59  ลําดับที่  1) 
 

 2. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา      เปนเงิน        40,000    บาท 
เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ    และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  59  ลําดับที่  1) 
 
 3. โครงการปองกันและควบคุมโรคอ่ืน ๆ     เปนเงิน       10,000      บาท 

เพ่ือจายเปน  คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการฯ    และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  59  ลําดับที่  1) 
 

4. คาใชจายโครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมในตําบล เปนเงิน           40,000  บาท 
เพ่ือจายเปน   คานํ้า  คาอาหารสําหรับผูเขารวมกิจกรรมรณรงคพัฒนาสิ่งแวดลอมตําบล                     
คานํ้ามันเครื่องตัดหญา  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 30,000 บาท และเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 10,000 บาท       
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่  47   ลําดับที่ 1) 
 

                    5. คาใชจายโครงการบริหารจัดการขยะ                  เปนเงิน     20,000       บาท 
                        เพ่ือจายเปน    คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  เชน   
       การทําปายประชาสัมพันธ  แผนพลับ  การจัดกิจกรรมอบรมใหความรู  และคาใชจายอื่นๆ   
                         ที่เกี่ยวของคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                        ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานสาธารสุข 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่ 46  ลําดับที่ 1) 
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                   6. คาใชจายโครงการปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาหมูบาน     เปนเงิน     100,000       บาท 
                       เพ่ือจายเปน    คาใชจายในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพนํ้าเพื่อการอุปโภค- 

   บริโภคของประชาชน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
                        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในแผนงานสาธารสุข 

    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่ 89  ลําดับที่ 4) 
 

คาวัสดุ  ต้ังไวรวม      20,000      บาท 
 

          1.2.5  ประเภทวัสดุถังรองรับขยะ   ต้ังไว  20,000            บาท 
          เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อวัสดุถังรองรับขยะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ      

     ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   54    ลําดับที่   11) 

 
1.3  หมวดเงินอุดหนุน  
       ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ต้ังไวรวม 110,000  บาท    ไดแก 
       - อุดหนุนองคกร/กลุมในชุมชน     ต้ังไวรวม  110,000     บาท 

 

                  - อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน เปนเงิน     110,000      บาท 
                     เพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรมของศูนยสาธารณสุขมูลฐานฯ  จํานวน   11   ศูนย 

      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    (แผนพัฒนาสามป  55-57   หนาที่   60   ลําดับที่  4) 

                      
 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน ต้ังไวรวม 80,000      บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ท่ีดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ       ต้ังไวรวม     80,000    บาท          แยกเปน 

       - ประเภทครุภัณฑอ่ืน    ต้ังไว       80,000   บาท     เพ่ือจายเปน 
                        - คาซื้อเครื่องพนละอองฝอย        เปนเงิน      80,000     บาท  

   เพ่ือจายเปน  คาจัดซื้อเครื่องพนละอองฝอยละเอียด  สําหรับใชในงานปองกันและ 
   ควบคุมโรคไขเลือดออก จํานวน  1  เครื่อง  ชนิดจัดหาทั่วไป  ราคาตามทองตลาด 

                        ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
               (แผนพัฒนาสามป  55-57    หนาที่  59    ลําดับที่  1) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

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

 
งบประมาณรายจายงบกลาง  ต้ังไวรวม 2,212,908    บาท 
 

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

             ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
2.  ประเภทเงินสํารองรายจาย    เปนเงิน             1,596,908     บาท 
     เพื่อสํารองจายกรณีจําเปน หรือบรรเทาสาธารณภัย 

               ต้ังจายจากเงินรายได  จํานวน  1,470,511  บาท  เงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  126,397  บาท      
               ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  68    ลําดับที่  4) 
 

3.  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ต้ังไวรวม 466,000 บาท 
     3.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน(ก.บ.ท.) เปนเงิน  161,000  บาท 
 เพื่อหักรายไดสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.)  ในอัตรารอย 
          ละหน่ึงของเงินรายไดที่ไมรวมเงินกู  เงินที่มีอุทิศให  หรือเงินอุดหนุน 

      ต้ังจายจากเงินรายได     ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
    6.2  เงินการศึกษาตอปริญญาโทของพนักงานสวนตําบล                 เปนเงิน     60,000  บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาโทของพนักงานสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 

                    ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  55    ลําดับที่  17) 

 
    6.3  เงินการศึกษาตอปริญญาตรีของพนักงานจาง                   เปนเงิน     66,000  บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาตรีของพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา 

                    ต้ังจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  55    ลําดับที่  16) 
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    6.4  เงินการศึกษาตอปริญญาตรีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  
                    เปนเงิน     99,000    บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาตรีของสมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบล 
ดงกระทงยาม   จํานวน   3   อัตรา 

                    ต้ังจายจากเงินรายได        ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 (แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  55    ลําดับที่  16) 

 
    6.5  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน      เปนเงิน     80,000  บาท 

      เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน  ในการจัดทํากิจกรรมสงเสริมพัฒนาสุขภาพของ 
      ประชาชน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
      ต้ังจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     ปรากฏในรายจายงบกลาง 

(แผนพัฒนาสามป 55-57   หนาที่  59    ลําดับที่  2) 
 
 


