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สวนที ่ 1 

 
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

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

เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  
 

บัดน้ี  ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหน่ึง  ฉะน้ัน  ในโอกาสน้ีคณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม  จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ทุกทาน  
ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ดังตอไปน้ี 
 

1.  สถานะการคลัง 
ในปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ไดประมาณการรายรับซ่ึงรวม

กับเงินอุดหนุนไว  จํานวน  15,650,000   บาท   โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  จะได
ปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไวจํานวน   
15,650,000   บาท  ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําไปดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึงการ
จัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  (รายจายเทากับ
รายรับ)  นอกจากน้ันขณะน้ีองคการบรหิารสวนตําบลดงกระทงยามมีเงินสะสมคงเหลืออยู  เปนเงิน  7,873,508.21  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. 2553 

 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

  
 



                                                                                

- 7 - 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล   

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
 

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

หลักการ 
 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น     ยอดรวม  15,650,000 บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
 

ก. ดานบริหารทั่วไป  
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป     ยอดรวม  6,589,770 บาท  
 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม    414,640 บาท 
2.  แผนงานการศึกษา      ยอดรวม  2,663,092 บาท 
3.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม    240,000 บาท 
4.  แผนงานสังคมสงเคราะห     ยอดรวม    100,000 บาท 
5.  แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม   1,976,975 บาท 
6.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน    ยอดรวม    245,000 บาท 
7.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   ยอดรวม    590,000 บาท 
 

ค.   ดานเศรษฐกิจ 
1  แผนงานการเกษตร      ยอดรวม    300,000 บาท 

 

ง.  ดานการดําเนินการอื่น 
1. รายจายงบกลาง      ยอดรวม  2,530,523 บาท 
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เหตุผล 
 

เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล  ตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  
เพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  พิจารณาเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุร ี

 

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

โดยทีเ่ปนการสมควรตัง้งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546 
มาตรา  87  จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภา
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  และโดยอนุมัติของนายอําเภอศรีมหาโพธิ  ดังตอไปน้ี 

 

ขอ  1   ขอบัญญัติน้ีเรียกวา " ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป        
          งบประมาณ  พ.ศ.  2553  " 
ขอ  2  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ีใหใชตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2552  เปนตนไป 
ขอ  3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 
 15,650,000 บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 
ขอ  4 งบประมาณรายจายทั่วไปทั้งส้ิน  ยอดรวม  15,650,000 บาท 

 

ก. ดานบริหารทั่วไป  
1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม   6,589,770 บาท  

 

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม     
1.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม    414,640 บาท 
2.  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม   2,663,092 บาท 
3.  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม     240,000 บาท 
4.  แผนงานสังคมสงเคราะห  ยอดรวม     100,000 บาท 
5.  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม   1,976,975 บาท 
6.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม    245,000 บาท 
7.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    ยอดรวม   590,000 บาท 

 

ค. ดานเศรษฐกิจ 
1.  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม     300,000 บาท 

 



                                                                                

- 10 - 
 

ง.  ดานการดําเนินการอื่น 
1. รายจายงบกลาง   ยอดรวม  2,530,523  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. 2553 

 
ของ 

 
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
- ประมาณการรายรับ 
- รายจายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

*************************************** 
ก.  รายไดภาษีอากร 
1.  รายไดหมวดภาษีอากร  รวม  8,711,090 บาท แยกเปน 
 1.1  ภาษีบํารุงทองที่      จํานวน  112,904  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.2  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    จํานวน    44,804  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.3  ภาษีปาย     จํานวน     1,656  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.4  อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง  จํานวน        0  บาท  
คําชี้แจง    ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากปที่ผานมาไมไดรับเงินคาภาษอีากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 
 

1.5  ภาษีสุรา     จํานวน  627,280  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.6  ภาษีสรรพสามิต    จํานวน         1,210,973           บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.7  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธบิัตรและนิติกรรม จํานวน    452,786  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    95,376  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.11 ภาษีมูลคาเพิม่ตามแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ      จํานวน   3,872,397    บาท    
คําชี้แจง   ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.12 ปโตรเล่ียม     จํานวน    36,096  บาท    
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 

 

 1.13 คาภาคหลวงแร    จํานวน    10,810  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.14  ภาษีมูลคาเพิ่ม  1  ใน  9   จํานวน  2,246,008 บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

ข.  รายได 
1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  รวมทั้งสิ้น 129,710  บาท 
 

 1.1  คาใบอนุญาตขายสุรา    จํานวน      90  บาท  
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.2  คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน   5,800  บาท    
คําชี้แจง    ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.3  คาปรบัจราจรทางบก    จํานวน  2,400  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.4  คาปดประกาศมรดก    จํานวน     40  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

 1.5  คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จํานวน        121,380  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
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2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน   รวม  96,400  บาท 
 2.1  คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน  96,400  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 
 -  ไมม ี
 

4.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม  47,800  บาท 
 4.1  คาขายแบบแปลน     จํานวน  47,500  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 4.2  คาสมัครสอบพนักงานจาง อบต.    จํานวน      0  บาท 
คําชี้แจง    ไมไดประมาณการไวเน่ืองจากปที่ผานมาไมไดรับเงินคาสมัครสอบพนักงานจาง อบต. 

 4.3  คาปรับผิดสัญญา     จํานวน     300  บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 
ค.  รายไดจากทุน   

-  ไมม ี- 
 

ง.  เงินชวยเหลือ 
1.  หมวดเงินอุดหนุน    รวม   6,665,000 บาท แยกเปน 
1.1  เงินอดุหนุนทั่วไป    จํานวน  4,393,978 บาท 

คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
 

1.2  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ( ที่กําหนดวัตถุประสงค ) จํานวน  2,271,022 บาท 
คําชี้แจง    ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาเน่ืองจากถือเกณฑรายรับจริงในปที่ผานมาเปนเกณฑคํานวณ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 

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 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

 1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   งบประมาณ 5,299,495 บาท 
 2.  สวนการคลัง      งบประมาณ 1,350,275 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาดานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที ่
 2.  งานการรักษาความสงบเรียบรอย 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 374,640 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อกระจายโอกาสการเตรียมความพรอมใหเด็กไดรับบริการอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2.  เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของสังคมและประเทศชาต ิ
 3.  เพื่อชวยเหลือผูปกครองในการหาสถานที่ดูแลปรับพฤติกรรม  และพัฒนาการของบุตรหลาน 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานระดับการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน (อนุบาล  3  ขวบ) 
 2.  งานสงเสริมการศึกษา 
 3.  งานบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล   
 4.  งานโครงการเกี่ยวกับการศึกษา  การดําเนินงานดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  ขวบ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สวนการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 2,663,092 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 
 เพื่อใหบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานควบคุมโรคไขเลือดออก 
 2.  งานควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 240,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห 

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

วัตถุประสงค 
 เพื่อการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  การบริการสาธารณะ  และการสวัสดิการสังคม 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานบริการสาธารณะ 
 2.  งานการใหสวัสดิการสังคม  การชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเช้ือ HIV 
 3.  งานการใหสวัสดิการแกผูดอยโอกาส 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 100,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

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

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการบริหารทั่วไป  และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อวางแผนดานการบริการสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

 
งานที่ทํา 
 1.  การบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล 
 2.  การจัดใหมีแสงสวางตามทางสาธารณะ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 104,280  บาท 

สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 1,872,695 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในรูปแบบประชาธิปไตย 
2. เพื่อใหเกิดความสามัคคีในชุมชน 
3. เพื่อรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ  ในชุมชน 

 
งานที่ทํา 

1. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
-  โครงการใหความรูความเขาใจทางการเมืองและใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมือง 
-  การปองกันแกไขปญหายาเสพติด  สรางความเขมแข็งใหกับครอบครัว 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 245,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

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

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหเขตองคการบริหารสวนตําบล 
2. สงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ   
3. สงเสริมและสนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการประเภทตาง  ๆ 

 
งานที่ทํา 
 1.  อนุรักษวัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่น 
 2.  สงเสริมและจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ   
 3.  การสงเสริมและจัดกิจกรรมกีฬาและการละเลนพื้นบาน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 540,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

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

วัตถุประสงค 
 เพื่อการสงเสริมการเกษตร  เพื่อการอนุรักษทรพัยากรนํ้า 
 
งานที่ทํา 
 1.  งานอนุรักษแหลงนํ้าของชุมชนเพื่อการเกษตร 
 2.  งานพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 280,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี

 
รายจายงบกลาง 

ดานการดําเนินงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

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

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อดําเนินการในรายการรายจายตามขอผูกพัน 
 2.  เพื่อดําเนินการกรณีชวยเหลือ  และบรรเทาสาธารณภัยในกรณีฉุกเฉิน 
 
งานที่ทํา 
 1.  สมทบกองทุนประกันสังคม 
 2.  เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   เบี้ยยังชีพคนพิการ    เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 
 3.  การบรรเทาสาธารณภัย 
 4.  สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (ก.บ.ท.) 
 5.  การศึกษาตอปริญญาโท  ปริญญาตร ี
 6.  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  งบประมาณ 2,530,523      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น    7,233,415 บาท 
1. รายจายประจํา     ตั้งไวรวม  7,061,220 บาท  ประกอบดวย 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไวรวม  998,880   บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ตั้งไวรวม  533,280  บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  4  อัตรา  ไดแก 

- เงินเดือนปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปนเงิน  193,320   บาท 
- เงินเดือนเจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน  เปนเงิน  106,680    บาท 
- เงินเดือนนิติกร     เปนเงิน  130,800  บาท 
- เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ    เปนเงิน  102,480  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ      ตั้งไวรวม  54,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   3   อัตรา ไดแก 

-  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  เปนเงิน  18,000    บาท 
-  นิติกร      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  983,880  บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  745,800  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   11 อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  80,520 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  -  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  69,120 บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

   

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

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

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

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนต) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  69,120 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  238,080  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  11  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  23,880 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

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

-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถบรรทุกนํ้า) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  20,880 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

  -  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถขยะ) 
จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน  26,760 บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

-  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (ขับรถยนต) 
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   4,276,460 บาท 

คาตอบแทน         ตั้งไว  2,077,610  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  200,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  และผูบริหารทองถิ่น 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.3.4  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  40,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.5  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

ตั้งไว  319,770  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
คาใชสอย  ตั้งไวรวม  1,743,850  บาท 
 

1.3.6  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไวรวม  288,850  บาท  เพ่ือจายเปน 
 -  คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ   เปนเงิน  10,000    บาท 
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 -  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  50,000  บาท 
    ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   20,000  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  30,000   บาท       
           ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

-  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ   เปนเงิน           200,000  บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  150,000  บาท   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 -  คาเชาพื้นที่เซิรฟเวอรและคาจดทะเบียนช่ือเว็ปไซต เปนเงิน  10,850  บาท 
    ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
             
1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว 100,000   บาท  เพ่ือจายเปน 

 -  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน  วัสดุตาง  ๆ เปนเงิน  100,000  บาท 
      ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   39,460  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน   60,540  บาท     
             ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

          1.3.8  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรอง  และพิธีการ   ตั้งไวรวม     395,000  บาท    เพ่ือจายเปน 
 -  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล     เปนเงิน     25,000  บาท 

     ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   10,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน  15,000   บาท 
             ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

 -  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ  และพระมหากษัตริย  หรือกิจกรรมตาง ๆ  
    ขององคการบริหารสวนตําบล   เปนเงิน     100,000 บาท 

     ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  50,000  บาท   
     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 -  คาใชจายงานวัฒนธรรมทองถ่ิน   ตั้งไว   270,000   บาท  แยกเปน 
  1.  งานวันออกพรรษา   เปนเงิน  20,000  บาท 
  2.  งานลอยกระทง   เปนเงิน          100,000  บาท 
  3.  งานสงกรานต    เปนเงิน          120,000  บาท 
  4.  งานเขาพรรษา    เปนเงิน  20,000  บาท 
  5.  ไทยพวน    เปนเงิน  10,000  บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่ 55   หัวขอที่ 3 ) 
 

1.3.9  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   
      ตั้งไว   960,000 บาท แยกเปน 
 1.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    เปนเงิน  20,000  บาท 

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

(แผนพัฒนาสามป 53-55  หนาที่ 103  หัวขอที่ 1) 
 

 2.  คาใชจายโครงการจัดเก็บขอมูล  จปฐ.  เปนเงิน  30,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดประชุมช้ีแจง  คาจัดเก็บ คาบันทึก  คาจัดทําเอกสาร  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป 53-55  หนาที่ 67  หัวขอที่ 7) 
 

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

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่  101   หัวขอที่  2) 
  

4.  คาใชจายโครงการพัฒนาส่ิงแวดลอมในตําบล  เปนเงิน   50,000  บาท 
เพื่อจายเปนคานํ้า  คาอาหารสําหรับผูเขารวมกิจกรรมรณรงคพัฒนาส่ิงแวดลอมตําบล              
คานํ้ามันเครื่องตัดหญา  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน   
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 79   หัวขอที่ 1) 
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 5.  คาใชจายโครงการจัดการแขงขันกีฬา  เปนเงิน  120,000    บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 111  หัวขอที่ 6) 
   

6. คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  เปนเงิน 100,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือทรายอะเบท  นํ้ายาเคมี  นํ้ามันใชสําหรับเครื่องพนหมอกควันและคาจางแรงงาน
สําหรับพนหมอกควัน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนสําหรับการปองกันและควบคุมโรค 

    ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 57  หัวขอที่ 3) 

 

 7. คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  เปนเงิน     30,000         บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 56  หัวขอที่ 1) 
 

      8. คาใชจายโครงการทําบุญเวนวรรคใหชีวิต   เปนเงิน    20,000        บาท 
                       เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการทําบุญเวนวรรคใหชีวิต  และคาใชจาย   อื่น ๆ ที่จําเปน.   
                       ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 55  หัวขอที่ 3) 
 

     9. คาใชจายโครงการสงเสริมการทองเที่ยว  เปนเงิน            50,000  บาท 
                       เพ่ือจายเปน   คาใชจายการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น, การฝกอบรมการเปนเจาบานที่ดี,การจัดทํา 
     ปายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการทองเที่ยว 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 99  หัวขอที่ 2,3 และ 2) 

 

    10. คาใชจายโครงการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน 
เปนเงิน  200,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการรักษาความปลอดภัยและรกัษาความสงบเรียบรอยใน
ชุมชน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   

   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  150,000  บาท   
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 107  หัวขอที่ 7) 
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    11. คาใชจายโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย   เปนเงิน          30,000        บาท 

                      เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการรณรงคขับข่ีปลอดภัย  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 107  หัวขอที่ 5) 
 

    12. คาใชจายโครงการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจชุมชน   เปนเงิน       50,000      บาท 
                      เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  และ 

  คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 56  หัวขอที่ 1) 
 

    13. คาใชจายโครงการครอบครัวผาสุข     เปนเงิน       50,000      บาท 
                      เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการครอบครัวผาสุข  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 66  หัวขอที่ 4) 
 

    14. คาใชจายโครงการเพื่อคนพิการ    เปนเงิน       50,000      บาท 
                      เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการเพื่อคนพิการ  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 71  หัวขอที่ 6) 
 

    15. คาใชจายโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน    เปนเงิน      50,000      บาท 
                      เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน.   
                      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 55  หัวขอที่ 3) 
 

    16. คาใชจายโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาลกรณีเรงดวน   เปนเงิน       50,000      บาท 
  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาลกรณีเรงดวน และคาใชจาย 
  อื่น ๆ ที่จําเปน 

                      ตั้งจายจากเงินรายได    จํานวน   20,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน   30,000 บาท   
  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
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    17. โครงการสงเคราะห  ผูดอยโอกาส  ยากจน  เด็กกําพรา  ฯลฯ    เปนเงิน       20,000      บาท 

                      เพื่อจายเปนคาสงเคราะหผูดอยโอกาส  ยากจน  เด็กกําพรา  บุตรผูปวยเอดส   เปนตน 
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห   

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  71  หัวขอที่ 6) 
 
คาวัสด ุ            ตั้งไวรวม  455,000  บาท 
1.3.10  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  80,000  บาท 

     เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ   
     หมึกโรเนียว  หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ   ตามราคาทองตลาด 
     ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  40,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  40,000  บาท   

                         ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 

 

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

   ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  40,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป   40,000  บาท   
         ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 
  

   1.3.12 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว  10,000  บาท 
    เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวสัดุไฟฟาและวิทยุที่ใชภายในสํานักงาน  เชน หลอดไฟฟา  บลาส   

   สตารทเตอร  ฯลฯ   ตามราคาทองตลาด 
      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 
 

  1.3.13  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว  20,000  บาท 
    เพื่อจายเปนคาส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  นํ้ายาลางจาน  ฯลฯ  
    ตามราคาทองตลาด 
         ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 
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  1.3.14  ประเภทวัสดุการเกษตร    ตั้งไว  5,000           บาท 
             เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน  ยาฆาหญา  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร 

        ตามราคาทองตลาด 
        ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 
 
    1.3.15  ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น  ตั้งไว  200,000   บาท 
                      เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนสําหรับใชกับครุภัณฑ  ยานพาหนะ  เครื่องตัดหญา  
                      และขนสง   ตามราคาทองตลาด 

  ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  150,000  บาท   
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 
 
          1.3.16  ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย    ตั้งไว  10,000         บาท 
          เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเครื่องแตงกายสําหรับพนักงานประจํารถขนขยะมูลฝอย เชน เส้ือ กางเกง   
                   รองเทา ฯลฯ  และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ    ตามราคาทองตลาด 

     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 

 
          1.3.17  ประเภทวัสดุถังรองรับขยะ    ตั้งไว  50,000         บาท 
          เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุถังรองรับขยะ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ      ตามราคาทองตลาด 

     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 103  หัวขอที่ 7) 

 
1.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไวรวม  147,000  บาท 

1.4.1  ประเภทคาไฟฟา   ตั้งไว  100,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  และอาคารสถานที่ที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

 ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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1.4.2  ประเภทคาไปรษณีย   ตั้งไว  12,000  บาท 
  เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  คาธนาณัติ  คาซ้ือดวงตราไปรษณีย  คาเชาตูไปรษณีย 

 ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.4.3  ประเภทคาโทรศัพท   ตั้งไว  20,000  บาท 
  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

 ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.4.4  ประเภทคาบรกิารดานโทรคมนาคม  (อินเทอรเน็ต) ตั้งไว 15,000  บาท 
  เพื่อจายเปนคาบริการการใชระบบอินเทอรเน็ต  และคาส่ือสารอื่น ๆ  

 ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.5   หมวดเงินอุดหนุน 
 

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
       ตั้งไวรวม  655,000  บาท  ไดแก 
  

1.5.1  อุดหนุนโครงการนโยบายของรัฐบาล  กรณีเรงดวน เปนเงิน    50,000  บาท 
เพื่อจัดทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน  ตามนโยบายของรัฐบาล  กรณีเรงดวน  และคาใชจายอื่น ๆ   
ที่จําเปน 

     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
 

 1.5.2  อุดหนุนอําเภอศรีมหาโพธิ  ตั้งไวรวม  190,000    บาท 
         1. โครงการความปลอดภัยบนทองถนน   เปนเงิน  30,000 บาท 

       เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการความปลอดภัยบนทองถนน  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 108  หัวขอที่ 10) 
 

         2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนยประสานงาน อพปร.  
 อ.ศรีมหาโพธิ/ทองถ่ิน    เปนเงิน  10,000 บาท 

       เพือ่ดําเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการและสมาชิกศูนยประสานงาน อพปร.  
       และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 

        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 108  หัวขอที่  12) 
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         3. โครงการศูนยเฉลิมพระเกียรติชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV     

      เปนเงิน  20,000 บาท 
      เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยฯ และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน  

        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 58  หัวขอที่ 8) 

 

         4. โครงการแขงขันฟุตบอลกํานันผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเงิน 10,000 บาท 
                        เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการแขงขันฟุตบอลกํานันผูใหญบานฯ      

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 61  หัวขอที่ 6) 

 

         5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ         เปนเงิน 50,000 บาท 
        เพื่อดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 105  หัวขอที่ 1) 

 

         6. โครงการแกไขปญหายาเสพติด          เปนเงิน  50,000 บาท 
        เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการแกไขปญหายาเสพติด   

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 111 หัวขอที่ 10) 

 

                   7. โครงการรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา  และประเพณีวัฒนธรรม เปนเงิน    20,000   บาท 
     เพื่อจัดทําโครงการรัฐพิธ ีพิธีทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมตาง ๆ งานประจําปของอําเภอ 

                จังหวัด  งานนโยบายของทางราชการ และกิจการสาธารณกุศล 
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  55  หัวขอที่ 5) 
 

 1.5.3  อุดหนุนจังหวัดปราจีนบุร ี  ตั้งไวรวม  30,000    บาท 
         1. โครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน   เปนเงิน  20,000  บาท 

       เพื่อดําเนินกิจกรรมโครงการเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน 
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  55  หัวขอที่ 5) 
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         2. โครงการอุดหนุนสภากาชาดจังหวัดปราจีนบุร ี  เปนเงิน     10,000  บาท 

       เพื่อจัดทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
          ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  58  หัวขอที่ 8) 
 
 1.5.4  อุดหนุนองคกรในทองถ่ิน  ตั้งไวรวม  385,000    บาท 

        1. อุดหนุนศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง   เปนเงิน     30,000 บาท 
               เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมภายในศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  
               ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  68  หัวขอที่ 2) 
 
                  2. อุดหนุนกลุมสตรตีําบลดงกระทงยาม    เปนเงิน     15,000 บาท 

       เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  69  หัวขอที่ 3) 
 
        3. อุดหนุนกลุมแมบานตําบลหาดยาง    เปนเงิน     10,000 บาท 

      เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  69  หัวขอที่ 3) 
 
                  4. อุดหนุนกลุมผูสูงอายุ     เปนเงิน     30,000 บาท 

      เพื่อดําเนินกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
         ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  63  หัวขอที่ 5) 
 

                  5. อุดหนุนกลุมเยาวชน     เปนเงิน       30,000        บาท 
             เพื่อจัดทํากิจกรรมการกีฬา 
             ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  110  หัวขอที่ 5) 
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                 6. อุดหนุนกลุมผูใชน้ําหาดยาง     เปนเงิน     150,000 บาท 

    เพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุมผูใชนํ้าหาดยาง 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป       ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  64  หัวขอที่ 12) 
 
                 7. อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนประจําหมูบาน  เปนเงิน   110,000 บาท 
              เพื่อเปนคาใชจายการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ประจําหมูบาน  จํานวน  11  ศูนย  ๆ ละ 
              10,000  บาท  

        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  59  หัวขอที่ 17) 

  
1.5.5  อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น  ตั้งไว 10,000    บาท 

                  - อุดหนุน อบต.หัวหวา     เปนเงิน      10,000 บาท 
          เพื่อบริหารจัดการศูนยจัดซ้ือจัดจาง 

           ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่ 4) 

 
2.  รายจายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไวรวม  172,195  บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม  172,195  บาท    แยกเปน 

 

     2.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไวรวม  39,000   บาท     เพ่ือจายเปน 
 1.  คาซื้อตูเอกสาร        เปนเงิน       9,000 บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารชนิดตูกระจกบานเล่ือน   จํานวน  2  ตู  ราคาตูละ   4,500  บาท  
ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

2. คาซื้อเครื่องโทรสาร        เปนเงิน  30,000 บาท 
เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องโทรสาร   จํานวน  1  เครื่อง  ราคา   30,000  บาท  ชนิดจัดหาทั่วไป 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑป 2551   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังน้ี 
 1. แบบใชกระดาษธรรมดา 
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 2. สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา  30  แผน 
 3. เปนระบบ  Laser   
 4. ความเร็วในการสงเอกสารไมเกินกวา  6   วินาทีตอแผน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

     2.1.2  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไวรวม  73,195   บาท     เพ่ือจายเปน 
 1.  คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (แบบตั้งโตะ)   เปนเงิน       32,100 บาท 

  เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  32,100   บาท 
  ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   ดังน้ี 
  1. เทคโนโลยีของ  CPU  **Dual-core, Quad-core   ขนาดไมต่ํากวา 2 แกน  
  2. ความเร็วของ CPU ไมนอยกวา  2.0  GHz 

3. ชนิดของ RAM    DDR หรือดีกวา 
4. ขนาดความจุ  ไมนอยกวา  1  GB  จํานวน  1  หนวย  
5. ชนิดของ Hard  disk     SATA หรือดีกวา 

 6. ความจุของ Hard  disk  ไมนอยกวา  160  GB  จํานวน  1  หนวย 
 7. ความเร็วรอบของ  Hard  disk     7200  รอบ/นาท ี

  8. ความเร็วบสั (FSB/HTT)  ของแผงวงจรหลัก (Main board)  ไมนอยกวา  800  MHz 
  9. หนวยความจําของสวนควบคุมการแสดงผล  ความจุไมนอยกวา  128  MB 
  10. จํานวนหนวยควบคุมการแสดงผล  “จํานวน Card 1 หนวยหรือมีการใชหนวยความจําหลัก 
       มาใชในการแสดงผล  โดยความจุของหนวยความจําหลักตองยังคง ไมนอยกวา 1 GB” 
  11. ชนิด  interface ไมนอยกวา 1 x  Serial  Port  และ 4 x  USB  2.0   และ 1 x  Network 
        Interface  10/100  Mbps   
  12. แบบของหนวยอาน และบันทึกขอมูล  DVD Com/DVD-RW   
  13. จํานวนของหนวยอาน  1  หนวย 
  14. แบบของหนวยแสดงผล  LCD  มีขนาด  17  น้ิว   หรือมากกวา 
  15. ความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 Pixel  จํานวน  1  หนวย   
  16. Dot Pitch  ไมนอยกวา  0.264  MM   

17. Contrast  Ratio  ไมนอยกวา  600 : 1   
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  18. กําลังวัตไมนอยกวา  300  W 
  19 Keyboard  และ  Optical  Mouse จํานวน   1  ชุด 
  20. รับประกัน  2  ป 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 

 

 2  คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (แบบโนตบุค)     เปนเงิน     32,000    บาท 
  เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร (โนตบุค) จํานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ  32,000   บาท 
  ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   ดังน้ี 
  1. รุนของ CPU  intel  Core  2  Duo  P8600  
  2. ความถี ่CPU  2.4  GHz 

3. ฮารดดิสก      320   GB  (5400 rpm) 
4. ซิปเซ็ต     intel  PM45  (Cantiga  PM)   
5. ชิปกราฟฟค    NVIDIA  gEfORCE  G     105 M (N10M-GE1-S) 
6. แรมกราฟฟค   512   MB  
7. มี  WLAN   บูลทูธ    เว็บแคม    

          8. ขนาดจอภาพ      14.1   น้ิว 
 9. ความละเอียด   1280 x 800 
         10. หนวยความจํา  2048  MB   
         11. ไดรฟออฟติคัล     DVD+/-RW  SuperMuLti  DVD  Writer} Double  Layer 
           12. ระบบปฏิบัติการ   DOS 

13. นํ้าหนัก   2.44  กก. 
 14. อื่น  ๆ    HDMI  v 1.3 supportting 1080p, eSATA, Altec  Lansing  speaker 
 15. รับประกัน  1  ป 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 

 

                 3 คาซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา   จํานวน  1  เครื่อง   เปนเงิน 9,095  บาท 
เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  9,095  บาท 
ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี    

  1. ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   1200  X  1200   dpi 
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  2. ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา   24   หนา/นาที  
  3. ขนาดของหนวยความจํา  Memory   ไมนอยกวา   16  MB 
  4. interface แบบ  Paralle / USB 2.0  
  5. สามารถใชกับชนิดของกระดาษและความจุของถาดใสกระดาษไดไมนอยกวากี่แผน “ A4, Letter,  

    Legal, Custom “ 
  6. รับประกัน 2  ป  

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 

 

     2.1.3  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ตั้งไวรวม  40,000   บาท     เพ่ือจายเปน 
 1. คาแอรติดรถยนต 1669    เปนเงิน  20,000   บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือแอรติดรถยนต 1669  พรอมติดตั้ง   ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

 2. คาแอรติดรถบรรทุกนํ้า     เปนเงิน  20,000   บาท 
เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือแอรติดรถบรรทุกนํ้าพรอมติดตั้ง   ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

   2.1.4  ประเภทครุภัณฑการเกษตร  ตั้งไวรวม  20,000   บาท   เพ่ือจายเปน 
 - คาซื้อเครื่องสูบน้ํา         เปนเงิน          20,000      บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้า ขนาด 5.5 แรงมา สายดูด  ø  1 น้ิว   ยาว   40  เมตร  พรอม
หัวฉีด  2  อัน   จํานวน  1  เครื่อง    ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

  

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,350,275 บาท 
1.  รายจายประจํา    ตั้งไวรวม  1,291,080 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  566,400  บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไวรวม  512,400       บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  4  อัตรา  ไดแก 

- เงินเดือนหัวหนาสวนการคลัง   เปนเงิน  197,760   บาท 
- เงินเดือนเจาพนักงานการเงินและบัญชี  เปนเงิน  113,640  บาท 
- เงินเดือนเจาหนาทีพ่ัสดุ    เปนเงิน  104,520    บาท 

               -    เงินเดือนเจาหนาที่จัดเก็บรายได   เปนเงิน   96,480  บาท 
                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 1.1.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ตั้งไวรวม  54,000  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน   3   อัตรา ไดแก 
  -  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   เปนเงิน  18,000  บาท 

-  เจาหนาทีพ่ัสดุ     เปนเงิน  18,000    บาท 
-  เจาหนาที่จัดเก็บรายได    เปนเงิน  18,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไวรวม  203,760  บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  174,480  บาท 
  เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   2  อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน    87,240 บาท 
  -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน    87,240 บาท 

      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 1.2.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ตั้งไว  29,280  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  2  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยเจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน    14,640 บาท 
  -  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน    14,640 บาท 

      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไวรวม   520,920  บาท 
คาตอบแทน      ตั้งไวรวม  365,920  บาท 
1.3.1  ประเภทคารักษาพยาบาล    ตั้งไว  150,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1.3.2  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว  19,200  บาท 
                      - เพื่อจายเปนคาเชาบานเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน  1  อัตรา  

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.3  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  25,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
1.3.4  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

ตั้งไว     171,720  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฏิบัติราชการ 

                       ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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คาใชสอย    ตั้งไวรวม  95,000  บาท 
1.3.5  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  60,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

 -   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ    เปนเงิน  60,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของ
พนักงานสวนตําบล  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   25,000  บาท เพ่ือจายเปน 
 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    เปนเงิน  25,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ทีจ่ําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  1) 
 

คาวัสด ุ   ตั้งไวรวม  60,000  บาท 
1.3.8  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน   ตั้งไว  30,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  หมึกโรเนียว   
  หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ     ตามราคาทองตลาด 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที ่ 7) 

 

1.3.9   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว  30,000  บาท 
  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก  โปรแกรม   ผาหมึก  และอื่น ๆที่  เกี่ยวของกับ  
คอมพิวเตอร    ตามราคาทองตลาด 

     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
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2.  รายจายเพ่ือการลงทุน  ตั้งไวรวม  59,195  บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ   ตั้งไวรวม  59,195 บาท     แยกเปน 

 

2.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตั้งไว 18,000   บาท     เพ่ือจายเปน 
        - คาซื้อตูเอกสาร   จํานวน  4  ตู   เปนเงิน  18,000 บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือตูเหล็กบานเล่ือนกระจก   จํานวน  4  ตู  ราคาตูละ 4,500 บาท   
ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

2.1.2  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว 41,195     บาท    เพ่ือจายเปน 
       1. คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร       เปนเงิน  32,100 บาท 
  เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  32,100   บาท 
  ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   ดังน้ี 
  1. เทคโนโลยีของ  CPU  **Dual-core, Quad-core   ขนาดไมต่ํากวา 2 แกน  
  2. ความเร็วของ CPU ไมนอยกวา  2.0  GHz 

3. ชนิดของ RAM    DDR หรือดีกวา 
4. ขนาดความจุ  ไมนอยกวา  1  GB  จํานวน  1  หนวย  
5. ชนิดของ Hard  disk     SATA หรือดีกวา 

 6. ความจุของ Hard  disk  ไมนอยกวา  160  GB  จํานวน  1  หนวย 
 7. ความเร็วรอบของ  Hard  disk     7200  รอบ/นาท ี

  8. ความเร็วบัส (FSB/HTT)  ของแผงวงจรหลัก (Main board)  ไมนอยกวา  800  MHz 
  9. หนวยความจําของสวนควบคุมการแสดงผล  ความจุไมนอยกวา  128  MB 
          10. จํานวนหนวยควบคุมการแสดงผล  “จํานวน Card 1 หนวยหรือมีการใชหนวยความจําหลัก 
     มาใชในการแสดงผล  โดยความจุของหนวยความจําหลักตองยังคง ไมนอยกวา 1 GB” 
          11. ชนิด interface ไมนอยกวา 1 x  Serial  Port  และ 4 x  USB  2.0   และ 1 x  Network 
      Interface  10/100  Mbps   
            12. แบบของหนวยอาน และบันทึกขอมูล  DVD Com/DVD-RW   
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  13. จํานวนของหนวยอาน  1  หนวย 
  14. แบบของหนวยแสดงผล  LCD  มีขนาด  17  น้ิว   หรือมากกวา 
  15. ความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 Pixel  จํานวน  1  หนวย   
  16. Dot Pitch  ไมนอยกวา  0.264  MM   
  17. Contrast  Ratio  ไมนอยกวา  600 : 1   
  18. กําลังวัตไมนอยกวา  300  W 
  19 Keyboard  และ  Optical  Mouse จํานวน   1  ชุด 
  20. รับประกัน  2  ป 

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 

 

                 2. คาซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา   จํานวน  1  เครื่อง   เปนเงิน 9,095  บาท 
เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาวดํา  จํานวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ  9,095  บาท 
ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี    

  1. ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   1200  X  1200   dpi 
  2. ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา   24   หนา/นาที  
  3. ขนาดของหนวยความจํา  Memory   ไมนอยกวา   16  MB 
  4. interface แบบ  Paralle / USB 2.0  
  5. สามารถใชกับชนิดของกระดาษและความจุของถาดใสกระดาษไดไมนอยกวากี่แผน “ A4, Letter,  

    Legal, Custom “ 
  6. รับประกัน 2  ป  

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
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รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

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

 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   1,872,695  บาท 
1.  รายจายประจํา     ตั้งไวรวม       1,081,600    บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  193,320  บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล   ตั้งไวรวม  193,320     บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา  ไดแก 

- เงินเดือนหัวหนาสวนโยธา    เปนเงิน  193,320     บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 
1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไวรวม  98,400  บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว  ตั้งไว  69,120  บาท 
  เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   1  อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยชางโยธา  จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน    69,120 บาท 

      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

 1.2.2  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ     ตั้งไว  29,280  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  1  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยชางโยธา  จํานวน   1  อัตรา  เปนเงิน    29,280 บาท 

      ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไวรวม  789,880  บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไว 179,880    บาท 
1.3.1  ประเภทคาชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว  5,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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1.3.2  ประเภทคารักษาพยาบาล    ตั้งไว  20,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.3  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  15,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

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

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.5  ประเภทคาเชาบาน     ตั้งไว  28,800  บาท 
 เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 

   ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
1.3.6  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

ตั้งไว     91,080    บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
คาใชสอย  ตั้งไว 385,000     บาท 
1.3.7  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว  100,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

 1   คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ    เปนเงิน  50,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของ
พนักงานสวนตําบล  คาจัดซ้ือวารสารเกี่ยวกับงานชาง  เปนตน 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  30,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  20,000  บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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2  คาจางเหมาบริการตาง  ๆ  และ  คาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึง  กรณีที่
องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได  เชน  คาจางพิมพเอกสาร  หรือปรับปรุง
ซอมแซมและอื่น ๆ     เปนเงิน  50,000  บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   20,000   บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน   30,000 บาท
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

1.3.8  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว 175,000    บาท  เพ่ือจายเปน 
 1. คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ    เปนเงิน  10,000    บาท 

เพื่อจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑตาง ๆ  เชน  คาซอมแซมรถจักรยานยนต  ฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

 2. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เปนเงิน  100,000     บาท 
เพื่อจายเปนคาซอมแซมที่ดินและส่ิงกอสราง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

  3. คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอืน่  เปนเงิน  15,000    บาท 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

  4. คาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  เปนเงิน  50,000    บาท 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ  
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

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

เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  1) 
 

 2. โครงการซอมแซมบานผูยากไร     เปนเงิน  100,000     บาท 
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบานใหแกผูยากไร  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
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คาวัสด ุ  ตั้งไวรวม  225,000     บาท 
 

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

                           ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

1.3.12  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว  150,000  บาท 
   เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาสาธารณะ รวมถึงวัสดุวิทยุ  หอกระจายขาว  เสียงตามสาย  
        เชน  หลอดไฟฟา  บลาส   สตารทเตอร  ฯลฯ   ตามราคาทองตลาด 
     ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  50,000   บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  100,000  บาท 
        ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

1.3.13  ประเภทวัสดุกอสราง   ตั้งไว  50,000   บาท 
        เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุกอสรางเพือ่ใชในงานกอสราง  หรือซอมบํารุง  เชน  ยางมะตอยผสมเสร็จ 
     ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

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

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 

 

2.  รายจายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไวรวม  791,095   บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
 -  ครุภัณฑ    ตั้งไวรวม  91,095 บาท   แยกเปน 

 

     2.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  ตั้งไวรวม  6,400   บาท     เพ่ือจายเปน 
 1.  คาซื้อตูเอกสาร        เปนเงิน       4,500 บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารชนิดตูกระจกบานเล่ือน   จํานวน  1  ตู  ราคา 4,500  บาท   
ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
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2. คาซื้อกลองใสเครื่องมือ      เปนเงิน  1,900 บาท 
เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือกลองใสเครื่องมือ   ราคา   1,900  บาท  ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

     2.1.2  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว  13,500   บาท     เพ่ือจายเปน 
 - คาซื้อกลองดิจิตอล        เปนเงิน       13,500 บาท 

เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือกลองดิจิตอล   จํานวน  1  กลอง   ราคา  13,500  บาท   ตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ    โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
 1. เปนกลองคอมแพค  (Compact  Digital  Camera) 

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

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

     2.1.3  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไวรวม  41,195   บาท     เพ่ือจายเปน 
 1.  คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (แบบตั้งโตะ)   เปนเงิน       32,100 บาท 

  เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  32,100   บาท 
  ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   ดังน้ี 
  1. เทคโนโลยีของ  CPU  **Dual-core, Quad-core   ขนาดไมต่ํากวา 2 แกน  
  2. ความเร็วของ CPU ไมนอยกวา  2.0  GHz 

3. ชนิดของ RAM    DDR หรือดีกวา 
4. ขนาดความจุ  ไมนอยกวา  1  GB  จํานวน  1  หนวย  
5. ชนิดของ Hard  disk     SATA หรือดีกวา 

 6. ความจุของ Hard  disk  ไมนอยกวา  160  GB  จํานวน  1  หนวย 
 7. ความเร็วรอบของ  Hard  disk     7200  รอบ/นาท ี

  8. ความเร็วบัส (FSB/HTT)  ของแผงวงจรหลัก (Main board)  ไมนอยกวา  800  MHz 
  9. หนวยความจําของสวนควบคุมการแสดงผล  ความจุไมนอยกวา  128  MB 
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10. จํานวนหนวยควบคุมการแสดงผล  “จํานวน Card 1 หนวยหรือมีการใชหนวยความจําหลัก 
       มาใชในการแสดงผล  โดยความจุของหนวยความจําหลักตองยังคง ไมนอยกวา 1 GB” 
  11. ชนิด  interface ไมนอยกวา 1 x  Serial  Port  และ 4 x  USB  2.0   และ 1 x  Network 
        Interface  10/100  Mbps   
  12. แบบของหนวยอาน และบันทึกขอมูล  DVD Com/DVD-RW   

13. จํานวนของหนวยอาน  1  หนวย 
  14. แบบของหนวยแสดงผล  LCD  มีขนาด  17  น้ิว   หรือมากกวา 
  15. ความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 Pixel  จํานวน  1  หนวย   
  16. Dot Pitch  ไมนอยกวา  0.264  MM   
  17. Contrast  Ratio  ไมนอยกวา  600 : 1   
  18. กําลังวัตตไมนอยกวา  300  W 
  19 Keyboard  และ  Optical  Mouse จํานวน   1  ชุด 
  20. รับประกัน  2  ป 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  (แผนพฒันาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 

 

                 2 คาซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรขาว-ดํา   จํานวน  1  เครื่อง   เปนเงิน 9,095  บาท 
เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร ขาว-ดํา  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา   9,095  บาท 
ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด   โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี    

  1. ความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา   1200  X  1200   dpi 
  2. ความเร็วในการพิมพไมนอยกวา   24   หนา/นาที  
  3. ขนาดของหนวยความจํา  Memory   ไมนอยกวา   16  MB 
  4. interface แบบ  Paralle / USB 2.0  
  5. สามารถใชกับชนิดของกระดาษและความจุของถาดใสกระดาษไดไมนอยกวากี่แผน “ A4, Letter,  

    Legal, Custom “ 
  6. รับประกัน 2  ป  

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
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     2.1.4  ประเภทครุภัณฑจราจร  ตั้งไว  30,000   บาท     เพ่ือจายเปน 
 - คาซ้ือพรอมติดตั้งไฟกระพริบสีเหลือง   เปนเงิน  30,000   บาท 

  เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือพรอมติดตั้งไฟกระพริบสีเหลือง  จํานวน 1 เสา    ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคา  
  ทองตลาด 
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
 

  - สิ่งกอสราง  ตั้งไว  700,000   บาท     เพ่ือจายเปน 
      2.1.5  โครงการถมที่ดินเพ่ือกอสรางตาชั่งกลาง  เปนเงิน     700,000   บาท        

  เพ่ือจายเปน  คาดินถม พรอมลูกรังทับหนา พื้นที่ 2 ไร  ลึกเฉล่ีย  2  เมตร  พรอมปรับเกรดเรียบ    
          สําหรับเตรียมสถานทีก่อสรางตาช่ังกลางประจําตําบล  ตามราคาประเมินประมาณการหนา  74 - 76 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
  (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  7) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สวนการศึกษา 

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

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น   2,663,092  บาท 
1.  รายจายประจํา    ตั้งไวรวม  2,430,992   บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไวรวม  113,280  บาท 
 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  ตั้งไวรวม  95,280 บาท 
  เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  อัตรา  ไดแก 

       -  เงินเดือนนักวิชาการศึกษา    เปนเงิน  95,280  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  208,800  บาท 
 1.2.1  ประเภทคาจางชั่วคราว    ตั้งไว  161,040  บาท 
  เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนใหแกพนักงานจาง   จํานวน   2  อัตรา ไดแก 
  -  ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน    161,040  บาท 

      ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน  40,500  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค   
      จํานวน   120,540   บาท    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

 1.2.2   ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ      ตั้งไว  47,760  บาท 
  เพ่ือจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  2  อัตรา    ไดแก 
  -  ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน  2  อัตรา เปนเงิน     47,760  บาท 

      ตัง้จายจากเงินรายได   จํานวน   12,000   บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค    
      จํานวน   35,760   บาท    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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1.3  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ  ตั้งไวรวม   1,180,712 บาท 
คาตอบแทน  ตั้งไวรวม  102,340     บาท 
1.3.1  ประเภทคารักษาพยาบาล    ตั้งไว  20,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล 

   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

1.3.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว  20,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 
             ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

          1.3.3  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
ตั้งไว     62,340  บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกพนักงานสวนตําบล ในการปฎิบัติราชการ 
  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

คาใชสอย             ตั้งไวรวม 369,000   บาท 
 

1.3.4  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ      ตั้งไว  55,000      บาท  เพ่ือจายเปน 
 -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ    เปนเงิน  40,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม  และการสัมมนา  ของ
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  20,000  บาท  และเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน   20,000  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

      -  คาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล    เปนเงิน  5,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาลของเด็กอนุบาล 3  ขวบ   
ตั้งจายจากเงินรายได      ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

 

 -  คาจางเหมาบริการตาง ๆ และคาจางเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหน่ึงกรณีทีอ่งคการ 
    บริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการเองได  เชนคาจางพิมพเอกสาร  คาจางทําวารสาร  คาจางเหมาทํา 
    ครุภัณฑดัดแปลง  ปรับปรุงซอมแซมและอื่น ๆ  เปนเงิน  10,000  บาท 

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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1.3.5  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว  20,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

 -  คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน    เปนเงิน  20,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  ที่ดิน  และส่ิงกอสราง  ทรัพยสิน  หรือวัสดุอื่น  ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

1.3.6  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว   15,000  บาท เพ่ือจายเปน 
-   คาใชจายในการรับรองและพิธีการ   เปนเงิน  15,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฐมนิเทศผูปกครอง  การจัดงานวันเขาพรรษา  คาใชจายในการจัดงาน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม  คาใชจายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา   5  ธันวา 
มหาราช  และคาใชจายอื่น  ๆ  ที่จําเปน   
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน  5,000   บาท   และเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน   10,000  บาท
ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

1.3.7  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ  
     ตั้งไวรวม  279,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

 -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   เปนเงิน  20,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไป
ราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่  103  หัวขอที่  1) 
 

-  คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  เปนเงิน   40,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในการฝกอบรมภาษาอังกฤษ  สําหรับ
พนักงานสวนตําบล  สมาชิก  อบต.  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่  53   หัวขอที่  8) 
 
-  คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา เปนเงิน  20,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่  54   หัวขอที่  1) 
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-  คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ  เปนเงิน  100,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติของตําบลดงกระทงยาม  และ
ตําบลหาดยาง  และคาใชจายอื่น ๆ  ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่  62   หัวขอที่  7) 
 

-  คาใชจายโครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาต ิ เปนเงิน  50,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  ใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที ่ 62   หัวขอที่  8) 
 

-  คาใชจายในการฝกอบรมศิลปะและดนตรีสําหรับเยาวชน    เปนเงิน     25,000    บาท 
    เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูฝกสอน คาเอกสารในการเรียนการสอน คาวัสดุและคาใชจายอื่น 
    ที่เกี่ยวของ 

   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่  60   หัวขอที่  6) 

 

-  คาใชจายโครงการจัดงานอนุบาลสัมพันธ    เปนเงิน   20,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับเด็กอนุบาล และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 62   หัวขอที่ 9) 
 

-  คาใชจายโครงการเยี่ยมบาน    เปนเงิน  4,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมโครงการเยี่ยมบาน  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน 
ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 52   หัวขอที่  2) 
 
คาวัสด ุ               ตั้งไวรวม      709,372   บาท 
1.3.8  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน    ตั้งไว  20,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  หมึกโรเนียว   
 หมึกถายเอกสาร  ฯลฯ  ของศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม ตามราคาทองตลาด 

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 103   หัวขอที่  7) 
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   1.3.9  ประเภทคาวัสดงุานบานงานครัว   ตั้งไว  5,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  นํ้ายาลางจาน  ฯลฯ 
 ของศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม  ตามราคาทองตลาด 

                     ตั้งจายจากเงินรายได       ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 103   หัวขอที่  7) 

 
  1.3.10  ประเภทคาวัสดคุอมพิวเตอร   ตั้งไว  10,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุคอมพิวเตอร  เพื่อใชในกิจการของ 
 ศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม   ตามราคาทองตลาด 

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 103   หัวขอที่  7) 

 
  1.3.11  ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง    ตั้งไว  2,500  บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวสัดุเครื่องดับเพลิง  เพื่อใชในกิจการของ 
 เด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม  ตามราคาทองตลาด 

                     ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 103   หัวขอที่  7) 

           
            1.3.12  ประเภทคาวัสดุเครื่องแตงกาย   ตั้งไว  6,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย เชน  รองเทา  ถุงมือ หมวก  เครื่องแตงกายนาฏศิลป  สรอย  
 สังวาล  ทับทรวง  กําไล  ชุดครุยจําลอง  ชุดนักเรียน  ชุดกันเปอน  ชุดกีฬา ฯลฯ  สําหรับเด็กใน 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ตามราคาทองตลาด 

  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 103   หัวขอที่  7) 

 
  1.3.13  ประเภทคาวัสดกุารศึกษา   ตั้งไว  10,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ  เกี่ยวกับวัสดุการศึกษา เพื่อใชในกิจการของ 
 ศูนยพัฒนาเด็กอนุบาล  3  ขวบ  อบต.ดงกระทงยาม   ตามราคาทองตลาด 

                     ตั้งจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 103   หัวขอที่  7) 
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  1.3.14  ประเภทวัสดอุาหารเสริม (นม)   ตั้งไว  546,672  บาท 

  ประเภทคาวัสดุอาหารเสริม  (นม)  จายในอัตราวันละ  7  บาท / คน         เพ่ือจายเปน 
1. คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงกระทงยาม    

จํานวน  30  คน   จํานวน  280  วัน     เปนเงิน   58,800  บาท 
  ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   19,000  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค  
  จํานวนเงิน  39,800  บาท    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 53   หัวขอที่  7) 
 
2.  คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนวัดลิรัญดอน  ระดับ อนุบาล  1 – ป.6 

 จํานวน  49  คน   จํานวน  264  วัน                                    เปนเงิน   90,552  บาท 
   ตั้งจายจากเงินรายได    จํานวน  31,000  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค  
   จํานวน  59,552  บาท     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 53   หัวขอที่  7) 
 
3.  คาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบานดงกระทงยาม  ระดับ อนุบาล  1 – ป.6 

                        จํานวน 215  คน  จํานวน  264  วัน                                      เปนเงิน  397,320  บาท 
                           ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน   135,450   บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค   
                           จํานวน  261,870  บาท      ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 53   หัวขอที่  7) 
 
1.3.15  ประเภทวัสดุอาหารกลางวัน   ตั้งไว  109,200  บาท 

เพื่อจายเปนคาวัสดุอาหารกลางวัน  ของเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3  ขวบ  อบต. ดงกระทงยาม         
ในอัตราคนละ  13 บาท  / วัน   จํานวน  30  คน   จํานวน  280  วัน 
ตั้งจายจากเงินรายได  จํานวน     35,100  บาท       และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค  
จํานวน   74,100  บาท    ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 53   หัวขอที่  6) 
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1.4   หมวดเงินอุดหนุน 
 

 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
      ตั้งไวรวม  928,200    บาท  ไดแก 
 1.4.1  อุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนกัเรียน เปนเงิน 928,200     บาท  แยกเปน 
        1. คาอาหารกลางวันของโรงเรียนบานดงกระทงยามจัดสรรใหเด็กเล็ก  - ม.3   คนละ  13  บาท 
  จํานวน   308  คน   จํานวน   200   วัน    เปนเงิน  800,800      บาท       

ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   360,800  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค   
จํานวน  440,000  บาท     ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 53   หัวขอที่  6) 
     

       2. คาอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดลิลัญดอนจัดสรรใหเด็กเล็ก  - ป.6   คนละ  13  บาท 
  จํานวน   49  คน   จํานวน   200   วัน    เปนเงิน  127,400      บาท       

ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   58,000  บาท    และเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค   
จํานวน  69,400  บาท      ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพัฒนาสามป  53-55  หนาที่ 53   หัวขอที่  6) 
 

2.  รายจายเพ่ือการลงทุน   ตั้งไวรวม  232,100  บาท 
 2.1  หมวดครุภัณฑ  ที่ดิน  และสิ่งกอสราง 
      คาครุภัณฑ    ตั้งไวรวม     32,100       บาท     แยกเปน 

 

     2.1.1  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว  32,100   บาท     เพ่ือจายเปน 
 -  คาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร    เปนเงิน       32,100 บาท 

  เพ่ือจายเปน  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน  1  เครื่อง  ราคาเครื่องละ  32,100   บาท 
  ชนิดจัดหาทั่วไป  ตามราคาทองตลาด  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   ดังน้ี 
  1. เทคโนโลยีของ  CPU  **Dual-core, Quad-core   ขนาดไมต่ํากวา 2 แกน  
  2. ความเร็วของ CPU ไมนอยกวา  2.0  GHz 

3. ชนิดของ RAM    DDR หรือดีกวา 
4. ขนาดความจุ  ไมนอยกวา  1  GB  จํานวน  1  หนวย  
5. ชนิดของ Hard  disk     SATA หรือดีกวา 

 6. ความจุของ Hard  disk  ไมนอยกวา  160  GB  จํานวน  1  หนวย 
 7. ความเร็วรอบของ  Hard  disk     7200  รอบ/นาท ี
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  8. ความเร็วบัส (FSB/HTT)  ของแผงวงจรหลัก (Main board)  ไมนอยกวา  800  MHz 
  9. หนวยความจําของสวนควบคุมการแสดงผล  ความจุไมนอยกวา  128  MB 
         10. จํานวนหนวยควบคุมการแสดงผล  “จํานวน Card 1 หนวยหรือมีการใชหนวยความจําหลัก 
     มาใชในการแสดงผล  โดยความจุของหนวยความจําหลักตองยังคง ไมนอยกวา 1 GB” 
         11. ชนิด  interface ไมนอยกวา 1 x  Serial  Port  และ 4 x  USB  2.0   และ 1 x  Network 
     Interface  10/100  Mbps   
          12. แบบของหนวยอาน และบันทกึขอมูล  DVD Com/DVD-RW   
                     13. จํานวนของหนวยอาน  1  หนวย 
        14. แบบของหนวยแสดงผล  LCD  มีขนาด  17  น้ิว   หรือมากกวา 
        15. ความละเอียดไมนอยกวา 1280 x 1024 Pixel  จํานวน  1  หนวย   
        16. Dot Pitch  ไมนอยกวา  0.264  MM   
        17. Contrast  Ratio  ไมนอยกวา  600 : 1   
         18. กําลังวัตไมนอยกวา  300  W 
         19. Keyboard  และ  Optical  Mouse จํานวน   1  ชุด 
        20. รับประกัน  2  ป 
        ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

(แผนพฒันาสามป 53-55   หนาที่  103    หัวขอที่ 7) 
 

     2.1.2  ประเภทครุภัณฑสนาม  ตั้งไว  200,000   บาท      
     เพ่ือจายเปน   คาจัดซ้ือเครื่องเลนเด็ก    จํานวน    200,000    บาท    ดังน้ี 

1. ชุดเครื่องเลนสนามกลางแจง  จํานวน  1  ชุด  โดยมีขนาดความยาวไมนอยกวา  4.2  เมตร    
   ความกวางไมนอยกวา  3  เมตร   ความสูงไมนอยกวา  3  เมตร   

                            2. เครื่องเลนพลาสติก (บานจําลอง)  จํานวน  2  ชุด   โดยมีขนาดความยาวไมนอยกวา  135   
                           เซนติเมตร  ความกวางไมนอยกวา  119  เซนติเมตร  ความสูงไมนอยกวา  147  เซนติเมตร 

       ชนิดจัดหาทั่วไป   ตามราคาทองตลาด      โดยมีลักษณะพื้นฐาน  ดังน้ี 
          1. โครงสราง  ช้ินสวน   และตัวเครื่องเลนที่ทําจากเหล็กตองผานการเคลือบสารปองกันสนิม 
         2. ตัวเครื่องเลนหรอืวัสดุที่เปนพลาสติก  ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทธิลีน (PE) เกรด เอ  (FOOD  
                                     GRADE) มีสารปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต  มีสวนของสารปองกันแสง  UV พลาสติกมี 
                               คุณสมบัติยืดหยุน  ทนตอแรงกระแทก  แดด  และความรอนไดเปนอยางดี  มีความทนทาน 
                               ไมกรอบแตกงาย  หรือผุกรอนงาย   
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          3. สีที่ใชเปนสี Non-Toxic  (Food  Grade)  ซ่ึงเปนสีที่มีการควบคุมระดับสารโลหะหนักให 

          ปลอดภัยกับตัวเด็กจากการสัมผัสและสูดดม 
       4.  น็อต-สกรู ที่ใชในการยึดเครื่องเลนสนาม  เปนระบบกันคลาย ตองออกแบบใหซอนหัวน็อต                           
         หรือปลายตัดหัวมนพรอมฝาพลาสติกปดหัวน็อต    เปนสเตนเลสทุกช้ิน 
      5. ตัวเครื่องเลนไมมีสวนแหลมคมที่จะทําใหเกิดอันตรายตอเด็ก 

   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่  103    หัวขอที่ 7) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
 

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

 
งบประมาณรายจายงบกลาง    ตั้งไวรวม  2,530,523    บาท 
 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม    เปนเงิน    159,680     บาท 
   เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับผูประกันตน  อัตราเงินสมทบรอยละ  10 ของจํานวนเงินคาจาง 
   และเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว 

             ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในรายจายงบกลาง 
 

2. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     เปนเงิน  1,146,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ   จํานวน  191  ราย     

             ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
   (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 71   หัวขอที่   3 ) 

 

3 เบี้ยยังชีพผูพิการ     เปนเงิน    378,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ   จํานวน   63  ราย   

             ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
   (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 71   หัวขอที่   4 ) 

 

4 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส     เปนเงิน      18,000     บาท 
   เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูพิการ   จํานวน   3  ราย     

             ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่กําหนดวัตถุประสงค   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห 
   (แผนพัฒนาสามป  53-55   หนาที่ 71   หัวขอที่   5 ) 

 

5.  ประเภทเงินสํารองรายจาย    เปนเงิน     442,993     บาท 
     เพื่อสํารองจายกรณีจําเปน หรือบรรเทาสาธารณภัย 

               ตั้งจายจากเงินรายได   จํานวน   105,140   บาท      เงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน   337,853  บาท      
               ปรากฏในรายจายงบกลาง 
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6.  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน   ตั้งไวรวม  385,850  บาท 
    6.1  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (ก.บ.ท.)       เปนเงิน    89,850   บาท 
 เพื่อหักรายไดสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  (ก.บ.ท.)  ในอัตรารอยละหน่ึงของ 
 เงินรายไดที่ไมรวมเงินกู  เงินที่มีอุทิศให  หรือเงินอุดหนุน 

    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในรายจายงบกลาง 
 

    6.2  เงินการศึกษาตอปริญญาโทของพนักงานสวนตําบล         เปนเงิน   180,000   บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาโทของพนักงานสวนตําบล  จํานวน  3  อัตรา 

    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในรายจายงบกลาง 
(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่ 104    หัวขอที่ 5) 

 

    6.3  เงินการศกึษาตอปริญญาตรีของพนักงานจาง          เปนเงิน     66,000  บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาการศึกษาตอปริญญาตรีของพนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  อัตรา 

    ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในรายจายงบกลาง 
(แผนพัฒนาสามป 53-55   หนาที่  104    หัวขอที่ 5) 

 

    6.4  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน          เปนเงิน    50,000  บาท 
      เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน  ในการจําทํากิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
        ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในรายจายงบกลาง 

 


