
จาํนวน 255,875.70

จาํนวน 576,244.60

จาํนวน 144,732.13

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลดงกระทงยาม

           บดันี�ถงึเวลาที�คณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นตาํบลดงกระทงยาม จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจาํปีตอ่สภา      
องค์การบรหิารสว่นตาํบลดงกระทงยามอกีคร ั�งหนึ�ง ฉะนั�น ในโอกาสนี� คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นตาํบลดงกระทงยามจงึขอชี�แจงใหท้า่น        
ประธานและสมาชิกทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงัตอ่ไปนี�

หมวดภาษีอากร   บาท

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั�วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ.2557  องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ�นมสีถานะการเงนิ ดงันี�

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จาํนวน 22,469,313.20 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จาํนวน 8,766,257.41 บาท

1.1.3 ทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 9,871,626.81 บาท

1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบกอ่หนี�ผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที�ไดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หนี�ผูกพนั จาํนวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จาํนวน 0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ.2557

(1) รายรบัจรงิ จาํนวน 20,997,265.11 บาท ประกอบดว้ย

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต   บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ   บาทจาํนวน 144,732.13

จาํนวน 0.00

จาํนวน 68,570.00

จาํนวน 0.00

จาํนวน 14,420,882.68

จาํนวน 5,530,960.00

จาํนวน 1,696,555.58

จาํนวน 6,128,081.07

จาํนวน 8,016,196.52

จาํนวน 1,599,827.75

จาํนวน 2,154,587.93

จาํนวน 188,700.00

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ   บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด   บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน   บาท

หมวดภาษีจดัสรร   บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป   บาท

(2) เงนิอดุหนุนที�รฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จาํนวน 0.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จาํนวน 19,783,948.85 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง   บาท

งบบคุลากร   บาท

งบดาํเนินงาน   บาท

งบลงทุน   บาท

(6) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิทุนสาํรองเงนิสะสม จาํนวน 0.00 บาท

งบรายจา่ยอื�น   บาท

งบเงนิอดุหนุน   บาท

(4) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิอดุหนุนที�รฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถปุระสงค์ จาํนวน 0.00  บาท

(5) รายจา่ยที�จา่ยจากเงนิสะสม จาํนวน 2,881,507.18 บาท



รายรบัจริง ปี  2557 ประมาณการ ปี 2558

255,875.70 286,000.00
576,244.60 181,900.00
144,732.13 100,000.00

0.00 0.00
68,570.00 60,000.00

0.00 0.00
1,045,422.43 627,900.00

14,420,882.68 13,060,150.00
14,420,882.68 13,060,150.00

5,530,960.00 6,311,950.00
5,530,960.00 6,311,950.00

20,997,265.11 20,000,000.00รวม 21,000,000.00

หมวดเงนิอดุหนุนท ั�วไป 5,293,700.00
รวมรายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น 5,293,700.00

รวมรายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่น 14,920,300.00
รายได้ที�รฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น

รายได้ที�รฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
หมวดภาษีจดัสรร 14,920,300.00

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00
รวมรายได้จดัเก็บ 786,000.00

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00
หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 90,000.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 250,000.00
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 150,000.00

รายได้จดัเก็บ
หมวดภาษีอากร 296,000.00

ประมาณการ ปี 2559

คาํแถลงงบประมาณ

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบรหิารสว่นตาํบลดงกระทงยาม

อาํเภอศรีมหาโพธ ิ จงัหวดัปราจีนบรีุ



รายจ่ายจริงปี 2557 ประมาณการ ปี 2558 ประมาณการ ปี 2559

งบกลาง 1,696,555.58 1,596,565.00 833,002.00
งบบคุลากร 6,128,081.07 7,343,440.00 8,134,200.00
งบดาํเนินงาน 8,016,196.52 6,829,495.00 5,978,000.00
งบลงทุน 1,599,827.75 2,508,700.00 4,701,980.00
งบรายจา่ยอื�น 188,700.00 334,800.00 0.00
งบเงนิอดุหนุน 2,154,587.93 1,387,000.00 1,352,818.00

19,783,948.85 20,000,000.00 21,000,000.00
19,783,948.85 20,000,000.00 21,000,000.00รวม

คาํแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ

รวมจ่ายจากงบประมาณ



องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ของ

ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559





องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

ของ

อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติ

ส่วนที 2

งบประมาณรายจ่าย

เรือง





อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 30,000.00 0.00 40,000 75.00 % 70,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ดอกเบีย 0.00 3,460.58 0.00 100,000 50.00 % 150,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 3,460.58 0.00 100,000 150,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 0.00 0.00 0.00 20,000 0.00 % 20,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 500 0.00 % 500

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 4,000 400.00 % 20,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 30,960.00 0.00 150,000 33.33 % 200,000

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือ
การโฆษณา 0.00 0.00 0.00 500 100.00 % 1,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 1,000 100.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 10.00 0.00 900 11.11 % 1,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 220.00 0.00 1,000 50.00 % 1,500

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 31,190.00 0.00 181,900 250,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 1,173.02 0.00 120,000 8.33 % 130,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 0.00 6,000 0.00 % 6,000

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 0.00 160,000 0.00 % 160,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 1,173.02 0.00 286,000 296,000

หมวดภาษีอากร

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%) ปี 2559



     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 1,464,283.00 0.00 6,311,950 -16.13 % 5,293,700

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 1,464,283.00 0.00 6,311,950 5,293,700

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 21,734.03 0.00 70,000 0.00 % 70,000

     อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 0.00 280.00 0.00 150 100.00 % 300

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 0.00 20,000 150.00 % 50,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 115,882.00 0.00 700,000 14.29 % 800,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 337,569.48 0.00 1,500,000 0.00 % 1,500,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 510,727.32 0.00 2,800,000 14.29 % 3,200,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 0.00 7,000,000 14.29 % 8,000,000

     ภาษีสุรา 0.00 142,312.99 0.00 820,000 21.95 % 1,000,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 31,857.08 0.00 150,000 100.00 % 300,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 1,160,362.90 0.00 13,060,150 14,920,300

หมวดภาษีจัดสรร

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 600.00 0.00 20,000 0.00 % 20,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 30,600.00 0.00 60,000 90,000

รวมทุกหมวด 0.00 2,691,069.50 0.00 20,000,000 21,000,000



วันทีพิมพ์ : 28/9/2558  15:12:19 หน้า : 1/29

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,743 0 0 18,000 33.33 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 66,775 0 0 519,480 -7.05 % 482,880

เงินประจําตําแหน่ง 3,500 0 0 84,000 0 % 84,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,870 0 0 137,800 -100 % 0

เงินเดือนพนักงาน 52,160 0 0 1,117,680 37.5 % 1,536,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 142,048 0 0 1,876,960 2,127,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 143,000 0 0 1,972,800 0 % 1,972,800

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

6,000 0 0 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 3,396 0 0 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 3,396 0 0 42,120 0 % 42,120

เงินเดือนนายก/รองนายก 34,492 0 0 514,080 0 % 514,080

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 190,284 0 0 2,657,520 2,657,520

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

รวมงบบุคลากร 332,332 0 0 4,534,480 4,785,240

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559

อําเภอศรีมหาโพธิ    จังหวัดปราจีนบุรี
องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,311.82 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการดําเนินการจัดการเลือกตังนายก/สมาชิก
สภา

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน
เพือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้
นําชุมชน เจ้าหน้าทีและพนักงานของ อบต.

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการทัศนศึกษาดูงานเพือเพิมประสิทธิภาพ 0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 1,000 0 0 420,000 -45.24 % 230,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 444,000 -78.6 % 95,000

รวมค่าใช้สอย 2,311.82 0 0 1,364,000 595,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 4,117 0 0 10,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100,000 -28 % 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 375,340 -97.34 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,117 0 0 505,340 102,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจัดซืออุปกรณ์พร้อมติดตังสายล่อฟ้า 0 0 0 238,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตังระบบ 0 0 0 68,200 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 70,000 -14.29 % 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าไฟฟ้า 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 255,000 250,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 -70 % 3,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 80,000 25 % 100,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 270,000 268,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 6,428.82 0 0 2,394,340 1,215,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

จัดซือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 0 0 0 19,000 -100 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวล 0 0 0 0 100 % 21,000

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี

0 0 0 0 100 % 19,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โครงการติดตังระบบกระจายข่าว แบบไร้สาย 0 0 0 0 100 % 1,670,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง 0 0 0 0 100 % 787,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือเก้าอีทํางานสวิงหลัง 0 0 0 3,200 -100 % 0

จัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 0 0 0 25,000 -100 % 0

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี 0 0 0 0 100 % 127,000

จัดซือโต๊ะวางเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 6,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 399,400 2,664,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 399,400 2,664,600

รวมงานบริหารทัวไป 338,760.82 0 0 7,338,220 8,674,840

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 150,000 0 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 -43.75 % 45,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 16,125 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 50 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 10,000 500 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 247,445 -95.96 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 16,125 0 0 287,445 100,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,000 0 0 26,700 51.69 % 40,500

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 15,900 0 0 246,120 7.22 % 263,880

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 2,190 0 0 18,000 -73.67 % 4,740

เงินเดือนพนักงาน 40,350 0 0 695,280 33.52 % 928,320

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 61,440 0 0 1,028,100 1,279,440

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 61,440 0 0 1,028,100 1,279,440

งบบุคลากร

งานบริหารงานคลัง

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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จัดซือคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ (PC) 0 0 0 0 100 % 23,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือตู้เอกสารแฟ้มแขวน (มือจับฝัง) 0 0 0 0 100 % 6,400

จัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 22,500 -100 % 0

จัดซือตู้บานเลือนกระจก 0 0 0 0 100 % 9,600

จัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง 0 0 0 15,000 -100 % 0

จัดซือลินชักเหล็ก 4 ชัน 0 0 0 4,000 -100 % 0

จัดซือพาร์ดิชัน 0 0 0 0 100 % 4,800

จัดซือบานเลือนกระจกสูง 0 0 0 0 100 % 20,000

จัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 20,000 50 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 60,000 50,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 260,000 225,000

รวมงบดําเนินงาน 16,125 0 0 617,445 385,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 37,000 -18.92 % 30,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 46,000 -78.26 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 56,000 50,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 11,460 278.53 % 43,380

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 220,800 70.92 % 377,400

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 180,720 30.94 % 236,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 412,980 657,420

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 412,980 657,420

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
(30 หน้า/นาท)

0 0 0 0 100 % 7,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 54,500 81,100

รวมงบลงทุน 0 0 0 54,500 81,100

รวมงานบริหารงานคลัง 77,565 0 0 1,700,045 1,745,540

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 416,325.82 0 0 9,038,265 10,420,380

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบ
ร้อยในชุมชน

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการจัดฝึกอบรม อปพร.อบต.ดงกระทงยาม 0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นการปฐม
พยาบาลการช่วยเหลือภัยต่าง ๆ

0 0 0 0 100 % 30,000

โคงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดซือเรือท้องแบนประจํา อบต.ดงกระทง
ยาม

0 0 0 90,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมรณรงค์ขับขี
ปลอดภัย

0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 70,000 14.29 % 80,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 100 % 20,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 85,000 105,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 57,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 198,000 205,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 610,980 862,420

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 20,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 20,000

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 45,000 40,000

ค่าวัสดุ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 180,000 160,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 225,000 200,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 245,000 230,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 855,980 1,092,420

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุอืน 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 118,000 1.69 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 133,000 130,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 37,650 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 52,650 0

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 1,510 0 0 0 0 % 0

เงินเดือนพนักงาน 10,190 0 0 180,720 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 11,700 0 0 180,720 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 11,700 0 0 180,720 0

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 451,640 -1.74 % 443,800

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการ ปฐมนิเทศผู้
ปกครอง วันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการเยียมบ้านเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 % 7,000

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 237,000

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

จัดซือตู้เอกสารโล่ง 4 ชัน 0 0 0 3,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 13,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 13,000 0

งบลงทุน

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 25,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 210,650 150,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 11,700 0 0 404,370 150,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 0 100,000 -50 % 50,000

โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจต่อต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 100 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 872,000 -6.42 % 816,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 872,000 816,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 872,000 816,000

งบเงินอุดหนุน

รายจ่ายอืน 0 0 0 334,800 -100 % 0

รวมรายจ่ายอืน 0 0 0 334,800 0

รายจ่ายอืน

รวมงบรายจ่ายอืน 0 0 0 334,800 0

งบรายจ่ายอืน

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 0 100 % 207,200

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 451,640 676,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 451,640 913,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 0 1,658,440 1,729,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 118,000 -83.05 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 138,000 30,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 5,000 -100 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 37,650 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 52,650 0

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 180,720 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,720 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,720 0

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

แผนงานสาธารณสุข

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 250,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 250,000 210,000

รวมงานศึกษาไม่กําหนดระดับ 0 0 0 250,000 210,000

รวมแผนงานการศึกษา 11,700 0 0 2,312,810 2,089,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการพัฒนาสิงแวดล้อมตําบล 0 0 0 20,000 150 % 50,000

โครงการป้องกันและควบคุมโรค 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการกําจัดลูกนํายุงลาย (กําจัดยุง) 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 50,000 20 % 60,000

โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพนําประปาและ
เครืองกรองนํา

0 0 0 20,000 50 % 30,000

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ
ชุมชน

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคอืน ๆ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 150,000

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการขยะ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ
ชุมชน

0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 400,000 380,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 400,000 380,000

งบดําเนินงาน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 25,000 25,000

ค่าวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 215,650 55,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 396,370 55,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 200,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 210,000

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 20,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 357,360

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 0 381,360

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 0 381,360

งบบุคลากร

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 165,000 0 % 165,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 165,000 165,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 165,000 165,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 565,000 545,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 100,000 -95 % 5,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 180,000 4 % 187,200

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 171,840

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,000 359,040

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,000 359,040

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 10,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 10,000

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 70,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 170,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 400,000

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 0 0 0 0 791,360

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 0 961,370 1,391,360

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559



วันทีพิมพ์ : 28/9/2558  15:12:26 หน้า : 17/29

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

จัดซือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 0 0 0 0 100 % 17,000

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet)

0 0 0 0 100 % 7,600

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานสวิงหลัง 0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 7,500

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 50,100

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 20,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 20,000 125 % 45,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 40,000 65,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 105,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 145,000 125,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 10,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 10,000

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 10,000 0

ค่าวัสดุ

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสานสัมพันธ์เพือสร้างสายรักแห่งครอบ
ครัว

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน

0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสยากจน เด็กกําพร้า
ฯลฯ

0 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 140,000 110,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 150,000 110,000

งบดําเนินงาน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 50,100

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 325,000 534,140

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 40,000 50 % 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 121,120 -91.74 % 10,000

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,860 0 0 18,000 33.33 % 24,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 112,800 12.87 % 127,320

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 18,000 -73.67 % 4,740

เงินเดือนพนักงาน 18,440 0 0 411,600 15.07 % 473,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 22,300 0 0 602,400 671,700

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 22,300 0 0 602,400 671,700

งบบุคลากร

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 160,000 130,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 485,000 664,140

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 0 100 % 25,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือตู้บานเลือนทึบ 0 0 0 11,800 -100 % 0

จัดซือลินชักเหล็ก 4 ชัน 0 0 0 0 100 % 8,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 21,800 43,000

ค่าครุภัณฑ์

งบลงทุน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 35,000 75,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 200 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 90,000 -11.11 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 110,000 120,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 191,120 85,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 336,120 280,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายสิงทอง
หาญมานพ ไปบ้านนางทองเพิม เปรียมสมบูรณ์

0 0 0 181,820 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 95,000

โครงการวางท่อระบายนําฝายนําล้น 0 0 0 0 100 % 363,636

โครงการขุดลอกคลอง 0 0 0 0 100 % 96,818

โครงการขุดขยายสระยายยิม เพือทํานําประปาหมู่
บ้าน

0 0 0 0 100 % 85,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 10,000 900 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 180,000 200,000

ค่าวัสดุ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 80,000 80,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 260,000 280,000

งบดําเนินงาน

งานไฟฟ้าถนน

รวมงบลงทุน 0 0 0 21,800 43,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 22,300 0 0 960,320 994,700

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.6 0 0 0 92,442 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.5 0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการเสริมลูกรัง 0 0 0 0 100 % 181,818

โครงการลงถนนลูกรังจากนาบ้านนายเจียม แซ่
เตียว ถึงหนองตาอ่อน-บ้านดงกระทงยาม-เกาะสมอ

0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.4 0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายดํารง สําราญถึงบ้านนายสวีท

0 0 0 0 100 % 101,096

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน

0 0 0 0 100 % 181,818

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 0 0 0 0 100 % 349,358

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นางบุญสม ป้องพาลถึงบ้านนางทองพิณ

0 0 0 0 100 % 181,818

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง 0 0 0 0 100 % 181,818

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.1
บ้านต้นตาล

0 0 0 143,936 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.3
ต.หาดยาง

0 0 0 181,818 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 0 0 0 89,376 -100 % 0

โครงการทําคันกันนําเลียบแม่นํา 0 0 0 219,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางทองใบถึงบ้านนางประนอม

0 0 0 181,818 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 0 0 0 181,818 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 2,000,000 1,818,180

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,000,000 1,818,180

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 216,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 226,000 0

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 45,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 55,000 0

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 216,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 216,000 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

รวมงบบุคลากร 0 0 0 216,000 0

งบบุคลากร

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 181,818

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 0 181,818

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 181,818

งบเงินอุดหนุน

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 0 2,260,000 2,279,998

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สตรี

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้นําหาดยาง-ดงกระทง
ยาม

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายเบือง
ต้นเกียวกับท้องถิน

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 0 0 0 60,000 0 % 60,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง 0 0 0 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 160,000 150,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 160,000 150,000

งบดําเนินงาน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 10,000 0

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 10,000 0

งบลงทุน

วัสดุอืน 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 90,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 371,000 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 0 597,000 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 22,300 0 0 3,817,320 3,274,698

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 10,000 10,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 12,000 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการจัดส่งทีมกีฬาเยาวชนประชาชนร่วมแข่ง
ขันระดับอําเภอและจังหวัดปราจีนบุรี

0 0 0 30,000 233.33 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 12,000 0 0 130,000 200,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 12,000 0 0 130,000 200,000

งบดําเนินงาน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 12,000 0 0 140,000 210,000

งานกีฬาและนันทนาการ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 160,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 100,000 0 % 100,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 260,000 100,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 260,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 420,000 250,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 420,000 250,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

เงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทไทยพวน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 90,000

โครงการวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว 0 0 0 40,000 50 % 60,000

โครงการประเพณีวันลอยกระทง 0 0 0 130,000 -100 % 0

โครงการประเพณีไทยพวน (บุญข้าวหลาม) 0 0 0 100,000 -45 % 55,000

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการวันเข้าพรรษา 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการมาฆปูรมีศรีปราจีน 0 0 0 15,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 9,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 9,500 0 0 525,000 420,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 9,500 0 0 525,000 420,000

งบดําเนินงาน

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 180,720 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 0 180,720 0

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

งบบุคลากร

งานส่งเสริมการเกษตร

แผนงานการเกษตร

โครงการศึกษาดูงานแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
และบ้านพักโฮมสเตย์

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การท่องเทียวชุมชน

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน
การท่องเทียวโดยชุมชน

0 0 0 40,000 -100 % 0

โครงการจัดทําป้ายบอกทางสถานทีและศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน

0 0 0 90,000 -44.44 % 50,000

โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ (น้อย) ชุมชน 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
และบ้านพักโฮมสเตย์

0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 210,000 200,000

ค่าใช้สอย

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 210,000 200,000

งบดําเนินงาน

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0 0 0 210,000 200,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 9,500 0 0 575,000 470,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 21,500 0 0 925,000 880,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 -100 % 0

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าวัสดุ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการพืนทีการเกษตร

0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมฟืนฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบ
ปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดอาเซียน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดสารเคมีเพือ
การเกษตร

0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 25,000 -60 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 85,000 80,000

ค่าใช้สอย

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

0 0 0 37,650 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 52,650 0

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมงบบุคลากร 0 0 0 180,720 0

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.)

0 0 0 136,881 14.74 % 157,063

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 0 174,914 0.05 % 175,000

สํารองจ่าย 518,420 0 0 433,090 -7.84 % 399,137

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0 0 0 6,000 100 % 12,000

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0 0 0 100,000 -10.2 % 89,802

รวมงบกลาง 518,420 0 0 850,885 833,002

งบกลาง

รวมงบกลาง 518,420 0 0 850,885 833,002

งบกลาง

รวมงบกลาง 518,420 0 0 850,885 833,002

งบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง 518,420 0 0 850,885 833,002

แผนงานงบกลาง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 5,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 5,000

ค่าครุภัณฑ์

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 5,000

งบลงทุน

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 15,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 152,650 100,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 333,370 105,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 0 333,370 105,000

รวมทุกแผนงาน 990,245.82 0 0 20,000,000 21,000,000

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ยอดต่าง
(%)

ปี 2559
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อําเภอ ศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,500 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 1,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 250,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีป้าย จํานวน 6,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 130,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 160,000 บาท

หมวดภาษีอากร รวม 296,000 บาท

รายได้จัดเก็บ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 21,000,000   บาท  แยกเป็น
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ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 800,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 70,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีสุรา จํานวน 1,000,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 300,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,200,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,000,000 บาท

หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,920,300 บาท

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 20,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าขายแบบแปลน จํานวน 70,000 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 90,000 บาท

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ดอกเบีย จํานวน 150,000 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท

ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท
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ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 5,293,700 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 5,293,700 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมาเนืองจากถือเกณฑ์รายรับจริงในปีงบ
ประมาณ 2557 เป็นเกณฑ์คํานวณ

อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จํานวน 300 บาท
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อําเภอ ศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพ/เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรองให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ (2,000*12=24,000)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ (10,240*12=122,880) นักการ (10,000*12=120,000) และ
คนงานทัวไป จํานวน 2 ราย(10,000*2*12=240,000) ในสํานักงาน
ปลัด อบต.

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 482,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนด (ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้าสํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 84,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งปลัด อบ
ต. (26,980*12=323,760) หัวหน้าสํานัก
ปลัด (19,580*12=234,960) นิติกร (22,600*12=271,200) บุคลาก
ร (24,870*12=298,440)เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน (19,720*12=236,640) เจ้าพนักงาน
ธุรการ (14,320*12=171,840)และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปีของเจ้าหน้าทีสํานักงานปลัด อบต.

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,536,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,127,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภา 19 คนประธานสภา 1 คนรอง
ประธานสภา  1 คน และเลขานุการสภา 1 คน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต.

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.และรองนายก อบต.2 คน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต.และรองนายก อบ
ต.2 คน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายก อบต.และรองนายกอบต.จํานวน 2 คน

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท

งบบุคลากร รวม 4,785,240 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 8,674,840 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 21,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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-ค่าโฆษณาและเผยแพร่  จํานวน      5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําสือสิงพิมพ์
ต่างๆ เพือประชาสัมพันธ์ อบต. ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ การจ้างทํา  โปสเตอร์  วิดีโอ  วีดิทัศน์  ค่า
ล้างอัดขยายรูปถ่าย  การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์  ค่าวารสาร  แผ่น
พับ  สิงพิมพ์ต่างๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆจํานวน     30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน    50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
-ค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์จํานวน    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่ารังวัดทีสาธารณประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 95,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 595,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบลโดย
ดําเนินการตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล  ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส)และผล
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,215,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของราชการ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน เพือเพิม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าทีและพนักงาน
ของ อบต. เช่น ค่าจัดการฝึกอบรม ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องต่อ
การดําเนินโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 ข้อ 3 หน้า 144)

โครงการเพิมประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าทีและ
พนักงานของ อบต.

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เพือ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าจัดสถานที ค่าจัดซือ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการสําหรับจัดตกแต่งสถานที ดอกไม้ และ
อืน ๆทีเกียวข้องกับการดําเนินโครงการ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559-2561 ข้อ 4 หน้า 141)

โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน เพือเทิดพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการจัดการเลือกตังในกรณีครบวาระ/
ยุบสภา/กรณีแทนทีว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการ
เลือกตังใหม่เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ตอบแทน ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่าย
อืนทีจําเป็นทีใช้ในการดําเนินการจัดการเลือกตัง

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
         จํานวน   100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศ
งาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน
-ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน    30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดง
กระทงยามหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของ
-ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทาง
ราชการ        จํานวน   100,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของทางราชการงานวัน
รัฐพิธี และวันสําคัญต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันปิยมหาราช วันแม่ เป็นต้น  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ อบต.ดงกระทงยาม และอาคาร
ต่าง ๆทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต.ดงกระทงยามและ อาคาร
ต่างๆ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ทีมีความจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรีชิปคัตชีทฟีดเดอร์
พรินเตอร์สวิตซิงบ็อกซ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นค่าล้าง ค่าคัด รูป
ภาพ ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น นํายา สารเคมีฯ
ลฯ และอืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน นํามัน
เครือง มันเบนซิน นํามันดีเซล ฯลฯ รถยนต์ของ อบต. รถกระเช้าฯ
ของ อบต. และเครืองตัดหญ้า ทีใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชือ
เพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอมาใช้ใน
ราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติ
หน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชินส่วนที
เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี  สําหรับใช้ในรถ
จักรยานยนต์  และรถยนต์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แก้ว
นํา จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและอืนๆทีเกียวข้องกับวัสดุประเภทนี สําหรับใช้
ในสํานักงาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง  หนังสือพิมพ์ นํา
ดืม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 268,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง (รถนังส่วนกลาง) ของสํานักงาน
ปลัด อบต.จํานวน 1 คัน  โดยมีคุณลักษะเฉพาะสังเขป รถ
บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 2,400 ซี
ซี ขับเคลือน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ
(1)เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2)ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
(3)เป็นราคารวมเครืองปรับอากาศ
(4)ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559-2561 หน้า 137 ข้อ 22)

โครงการจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 787,000 บาท

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี สําหรับใช้ในห้องประชุมขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม  ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี
1.โต๊ะทํางานโล่ง  ขนาด
กว้าง  120 x ลึก 60 x สูง 75  ซม.  จํานวน  32  ตัว
2.เก้าอีสวิงหลัง  ขนาด
กว้าง  56 x ลึก 60 x สูง 93  ซม.  จํานวน  38  ตัว
3.เก้าอีสวิงหลัง (ประธาน)  ขนาด
กว้าง  65 x ลึก 73 x สูง 119  ซม.  จํานวน  1  ตัว
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 134 ข้อ 6) (เนือง
จากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึง
จัดหาตามราคาท้องตลาด)

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 127,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกและตู้บานเลือน
ทึบ  ขนาด 914x457x1829 มม.จํานวน  2 หลัง ของงานนโนบายและ
แผน และงานธุรการ จํานวน 2 หลัง รวมเป็น 4 หลังๆละ 5,000.-
บาท  เป็นเงิน  20,000.-บาท  เพือใช้สําหรับวางเอกสาร แฟ้ม
ต่าง ๆ สํานักงานปลัด  และงานอืน ๆทีได้รับมอบหมาย  (ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 138  ข้อ 27) (เนืองจากไม่ได้
กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตาม
ราคาท้องตลาด)

โครงการจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,664,600 บาท

งบลงทุน รวม 2,664,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เช่น  ค่าดูแลเวปไวต์  ค่าเช่า
พืนทีเวปไซต์ ค่าโดเมนเนม ฯลฯ และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน อบต.และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ
การใช้บริการ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบกระจายข่าว แบบไร้สาย ชนิดใช้คลืนความถี
วิทยุเชือมโยงสัญญาณครอบคลุม 7 หมู่บ้านตําบลดงกระทง
ยาม และ 4 หมู่บ้านตําบลหาดยาง รวม 11 หมู่บ้าน  โดยมี
คุณลักษณะ รายละเอียด รูปแบบของอุปกรณ์  พอสังเขปดังนี
1.เครืองส่งกระจายเสียงแบบไร้สาย                จํานวน1  ชุด  ประกอบ
ด้วย
1.1 เครืองส่งวิทยุ UHF ความถีย่าน 420.200 Mhz(JSOFT TX-
4201)จํานวน       1  เครือง
1.2 เครืองจ่ายไฟ 13.8 V 30 A  ปรับแรงดันไฟได้จํานวน1  เครือง
1.3 เครือง SYSTEM CONTROLจํานวน1  เครือง
1.4 เครืองกําหนด เปิด/ปิด จุดเครืองรับ 32 กลุ่มหรือทังหมดจํานวน
1  เครือง
1.5 Mexerปรับแรงดันสัญญาณ 6 ช่องสัญญาณจํานวน1  เครือง
1.6 ชุดไมโครคอลโทรเลอร์ควบคุมการจัดรายการจํานวน1  เครือง
1.7 จอมอนิเตอร์ 20จํานวน1  เครือง
1.8 โปรแกรมควบคุมการจัดรายการออกอากาศจํานวน1  โปรแกรม
1.9 เครืองสํารองไฟ ขนาด 1,000 vaจํานวน1  เครือง
1.10 เครืองรับวิทยุ AM/FMจํานวน1  เครือง
1.11 เครืองเล่น DVDจํานวน1  เครือง
1.12 MICROPHONE แท่นตังโต๊ะ 2 เครืองจํานวน1  ชุด
1.13 หูฟังครอบศรีษะจํานวน1  เครือง
1.14 ลําโพงมอนิเตอร์จํานวน1  เครือง
1.15 โต๊ะตังอุปกรณ์จํานวน1  ตัว
1.16 ชันเหล็กวางอุปกรณ์จํานวน1  ตู้
1.17 สายนําสัญญาณ 8 D-Fbพร้อมขัวต่อจํานวน1  ขด
1.18 เสาอากาศรอบตัว V2  2 ชันจํานวน1  ชุด
1.19 เสาแป็ปบันไดชุบกัลป์วาไนซ์ทังต้น สูง 15 ม. รวมอุปกรณ์ฐาน
ราก สลิงยึด  จํานวน         1  ชุด
2.ชุดเครืองรับ UHF 420.200 MHzจํานวน24  ชุด
2.1 ชุดเครืองรับพร้อมเครืองขยายเสียงและชุดควบคุมรหัสจํานวน
1  เครือง
2.2 แผงเสาอากาศพร้อมสายนําสัญญาณจํานวน1  ชุด
2.3 ลําโพงฮอร์น ขนาด 15 นิว 60 W  จํานวน 2 ลําโพงจํานวน1  ชุด
2.4 อุปกรณ์ประกอบการติดตังบนเสาไฟฟ้าจํานวน1  ชุด
(เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณ จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 134 ข้อ 3)

โครงการติดตังระบบกระจายข่าว แบบไร้สาย จํานวน 1,670,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค (Notebook) เพือใช้สําหรับ
พิมพ์งาน เก็บข้อมูล และใช้สําหรับการประชุมและอบรมนอกพืนทีของ
สํานักงานปลัด อบต.ดงกระทงยาม  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีจําหนวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกน (10 core) ต้องมีสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีจํานวนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหน่วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมีหน่วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory  ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความ
เร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi(802.11b,g,n) และ Bluetooth
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 135 ข้อ 11)

จัดซือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สําหรับงานประมวล จํานวน 21,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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-อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหัวหว้า เพือเพิมประสิทธิภาพศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับ
อําเภอ ประจําปี 2559   จํานวน   10,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารศูนย์จัดซือจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลระดับอําเภอศรีมหาโพธิ เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครืองมือเครืองใช้ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียว
ข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 138 ข้อ 25) (จะ
ดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือแบบ LED
-มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB
-มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดําและสี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1200x1200 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
-สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 135 ข้อ 11)

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จํานวน 19,600 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลพร้อมทังบุคคลในครอบครัวผู้ซึงมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตําบลโดยดําเนินการ
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานนอกเวลาของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส)และผล
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 385,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพ/เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรองให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี (2,000*12=24,000) และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้ (1,375*12=16,500)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
หน้าทีการเงินและบัญชี (10,080*12=120,960) และผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัด
เก็บรายได้ (11,910*12=142,920)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 263,880 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนด (ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ/เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิที ก.พ.รับรอง ให้
แก่พนักงานพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,740 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
คลัง (28,030*12=336,360) นักวิชาการเงินและ
บัญชี (21,880*12=262,560) เจ้าหน้าที
พัสดุ (14,560*12=174,720) และเจ้าหน้าทีจัดเก็บราย
ได้ (12,890*12=154,680) และการปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 928,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,279,440 บาท

งบบุคลากร รวม 1,279,440 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,745,540 บาท
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เพือจ่ายค่าจัดซือโฆษณาและเผยแพร่เช่น ค่าล้าง ค่าคัด รูปภาพ ฯลฯ และ
อืนๆทีเกียวข้อง

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน นํามัน
เครือง มันเบนซิน นํามันดีเซล ฯลฯ ทีใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่า
เชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับเครืองจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอมาใช้
ในราชการและจ่ายสนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง  หนังสือพิมพ์ นํา
ดืม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของราชการ  เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพือพัฒนาจัดเก็บรายได้ของ อบต.
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 137 ข้อ 20)

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนาม
บิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในส่วนการ
คลัง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าโฆษณาและเผยแพร่               จํานวน    5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาจัดทําสือสิงพิมพ์
ต่าง ๆ เพือประชาสัมพันธ์ อบต.ค่าจัดทําป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ การจ้างทํา โปสเตอร์ วิดีโอ วีดิทัศน์  ค่า
ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าวารสาร แผ่น
พับ สิงพิมพ์ต่าง ๆ
-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ               จํานวน    10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน   30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 225,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพาร์ดิ
ชัน  ขนาด 120x180 ซม. จํานวน 1 บาน ๆละ 4,800 บาท เพือใช้กัน
ห้องเป็นสัดส่วนของตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง ส่วนการคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 134 ข้อ 6) (เนือง
จากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึง
จัดหาตามราคาท้องตลาด)

จัดซือพาร์ดิชัน จํานวน 4,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง ขนาด 914x457x1829 มม.
จํานวน 4หลัง ๆละ 5,000 บาท เพือใช้สําหรับวางเอกสาร แฟ้ม
ต่าง ๆ ของ งานจัดเก็บรายได้  ส่วนการคลัง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 138 ข้อ 27) (เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

จัดซือบานเลือนกระจกสูง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารแฟ้มแขวน (มือจับ
ฝัง) ขนาด 464x610x1020 มม. จํานวน 2 หลัง ๆละ 3,200 บาท เพือ
ใช้เก็บเอกสาร แฟ้มต่าง ๆ ของ งานการเงินและบัญชี  ส่วนการคลัง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 138 ข้อ 27) (เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

จัดซือตู้เอกสารแฟ้มแขวน (มือจับฝัง) จํานวน 6,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือน
กระจก  ขนาด 1489x410x879 มม. จํานวน 2 หลัง ๆละ  4,800 บาท เ
พือใช้สําหรับวางเอกสาร แฟ้มต่าง ๆ ของ งานการเงินและบัญชี  ส่วนการ
คลัง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 138 ข้อ 27) (เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

จัดซือตู้บานเลือนกระจก จํานวน 9,600 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 81,100 บาท

งบลงทุน รวม 81,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ค่าจัดส่งเอกสารของส่วนการคลัง ฯลฯ เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์  เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
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มีคุณลักษณะพืนฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 30หน้าต่อนาที
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-มีความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
-มีช่องเชือมต่อ(Interface) แบบ Parallel  หรือ USB  2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 135  ข้อ 11)

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา (30 หน้า/นาท) จํานวน 7,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ (PC)
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18.5 นิว)  เพือใช้
สําหรับพิมพ์งาน เก็บข้อมูล ประมวลผลงานของงานการเงินและ
บัญชี  โดยมีคุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4แกน
หลัก (4 core)  หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐาน ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  จํานวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB สําหรับแบบ L3 Cache Memory  หรือ
แบบ Smart  Cache  Memory
มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า  ดังนี
1)เป็นแผนวงจร เพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing  Unit ทีสามารถให้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3)มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Onborad  Graphics Processing  Unit ทีสามารถให้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDE3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า จํานวน 1TB หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า  600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่านิว จํานวน 1 หน่วย
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561  หน้า 135  ข้อ 11)

จัดซือคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ (PC) จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด
ราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําใน
เวลาราชการได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส) และผล
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 205,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพ/เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรองให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักร
ขนาดเบา (รถบรรทุกนํา)(1,615*12=19,380) พนักงานขับเครืองจักร
ขนาดเบา (1669) (2,000*12=24,000)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,380 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไปตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา (รถบรรทุก
นํา) (11,670*12=140,040) พนักงานขับเครืองจักรขนาด
เบา (1669) (9,780*12=117,360) และตําแหน่งคนงานทัว
ไป (10,000*12=120,000)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 377,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(19,720*12=236,640) และจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรุงเงินเดือนประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 236,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 657,420 บาท

งบบุคลากร รวม 657,420 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 862,420 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท 0810.5/587 ลงวันที 1 มีนาคม 2556)

โคงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน นํามัน
เครือง มันเบนซิน นํามันดีเซล ฯลฯ รถจักรยานยนต์ รถ 1669 และรถ
บรรทุกนํา ทีใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืนหรับ
เครืองจักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุน
ให้หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชินส่วนที
เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี  สําหรับใช้ในรถ
จักรยานยนต์  รถ 1669 และรถบรรทุกนํา

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง  หนังสือพิมพ์ นํา
ดืม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ                จํานวน   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน   20,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
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-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีมหาโพธิโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
คณะกรรมการสมาชิกศูนย์ประสานงาน อปพร. อําเภอศรีมหาโพธิ/ท้อง
ถินจํานวน    10,000  บาท
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 138 ข้อ 26)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน ให้ใช้ได้ตาม
ปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท

งบลงทุน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิงและอืน ๆทีจําเป็น และเกียวข้อง

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เสือกักสะท้อนแสง เครือง
แบบ อปพร.และวัสดุทีเกียวข้องและจําเป็นต่อการดําเนินการต่อ
ราชการ เป็นต้น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียว
ข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ไฟฉาย กระบองสัญญาณ
ไฟฟ้า ถ่านไฟฉายฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดโครงการและดําเนินโครงการรณรงค์ขับขี
ปลอดภัย  เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าบริหารดําเนินการจัดการตาม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมรณรงค์ขับขีปลอดภัย และค่าใช้จ่ายอืน ๆที
จําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559-2561 หน้า 116 ข้อ 16)

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมรณรงค์ขับขีปลอดภัย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นการปฐม
พยาบาลการช่วยเหลือภัยต่าง ๆ ตามโครงการ   เช่น ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าบริหารดําเนินการจัดการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร/
อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับ
โครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 134 ข้อ 11)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เบืองต้นการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือภัยต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมและเพิมศักยภาพ อปพร.อบต.ดงกระทง
ยาม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าบริหารจัดการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 115 ข้อ 14)

โครงการจัดฝึกอบรม อปพร.อบต.ดงกระทงยาม จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเยียมบ้านเด็ก ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  93 ข้อ 13)

โครงการเยียมบ้านเด็กนักเรียน จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการรับรองพิธีการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันแม่ วันพ่อ วันเข้า
พรรษา วันออกพรรษา

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆจํานวน    200,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ให้ผู้รับเหมาทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ ค่า
ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทําวารสารแผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์สิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 237,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 913,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,729,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซu กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง  หนังสือพิมพ์ นํา
ดืม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆจํานวน    120,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 120,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 150,000 บาท

แผนงานการศึกษา
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆเกียวกับวัสดุเครืองดับ
เพลิง เพือใช้ในกิจการของเด็กอนุบาล 3 ขวบ องค์การบริหารส่วนตําบล
ดงกระทงยาม

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น รองเท้า ถุงมือ หมวก เครืองแต่ง
กาย นาฏศิลป์ สร้อยสังวาล ทับทรวง กําไล ชุดครุยจําลอง ชุดนักเรียน ชุด
กันเปือน ชุดนักกีฬา ฯลฯ สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทง
ยาม ในอัตราคนละ  20 บาท/คน  จํานวน  37 คน  จํานวน  280 วัน
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 92 ข้อ 10)

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 207,200 บาท

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม       จํานวน     72,520  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยามจ่ายในอัตราวันละ 7 บาท/
คน จํานวน  37 คน  จํานวน  280 วัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 93 ข้อ 11)
-โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม                  จํานวน    291,200  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดง
กระทงยามระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จ่ายในอัตราวันละ 7 บาท/
คน   จํานวน  160 คน   จํานวน  260 วัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 93 ข้อ 11)
-โรงเรียนวัดลิรัญดอน                  จํานวน    80,080  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรให้เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดลิรัญ
ดอนระดับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6  จ่ายในอัตราวันละ 7 บาท/
คน  จํานวน  44 คน  จํานวน  260 วัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 93 ข้อ 11)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 443,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซัก
ฟอก นํายาล้างจาน ฯลฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงกระทงยาม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 676,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย เช่น ค่าจัดสถานที ค่าพิธีเปิด ค่าตกแต่ง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
จัดซือวัสดุและอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ เป็นต้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 55,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 55,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษา
อังกฤษ เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  93 ข้อ 12)

โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  67 ข้อ  25)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เกียวกับ
การต้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  133 ข้อ 8)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนร่วมใจต่อต้านยาเสพติด จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  70 ข้อ  42)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 210,000 บาท

-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดงกระทง
ยาม  จํานวน   640,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านดงกระทงยาม จัดสรรให้
ระดับอนุบาล ป.1-ป.6 ในอัตรา  20 บาท/
คน  จํานวน  160  คน  จํานวน  200 วัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  หน้า  92  ข้อ  10)
-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดลิรัญดอน
      จํานวน   176,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดลิรัญดอน  จัดสรรให้ระดับ
อนุบาล ป.1-ป.6 ในอัตรา  20 บาท/
คน  จํานวน  44 คน  จํานวน  200 วัน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า  92 ข้อ  10)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 816,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 816,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
นําประปาและเครืองกรองนํา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559– 2561 หน้า  53 ข้อ 7)

โครงการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพนําประปาและเครืองกรองนํา จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่ายาคุมกําเนิด ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงาน ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ   (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ.2559–2561 หน้า 129 ข้อ 5)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก เช่น ค่านํายาเคมีสําหรับพ่นยุง ค่าทรายอะเบท ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนิน
งาน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559– 2561 หน้า 129 ข้อ 4)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรค
อืนๆ เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการในการป้องกันและควบคุมโรค ค่า
อาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับโครงการ  (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559– 2561  หน้า 129ข้อ 3)

โครงการป้องกันและควบคุมโรค จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 545,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ หรือจัดซือบอร์ดปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์ และวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายเป็น
ต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซu กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง หนังสือพิมพ์ นําดืม ฯลฯเป็น
ต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่ พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษสําหรับ พนักงานจ้าง ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพ/เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรองให้
แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักรกล
ขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) (2,000*12=24,000)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง พนักงานขับเครืองจักกลขนาดเบา (ผู้มี
ทักษะ) (9,780*12=117,360) และคนงานประจํารถบรรทุก
ขยะ จํานวน 2 อัตรา (10,000*2*12=240,000)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 357,360 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 381,360 บาท

งบบุคลากร รวม 381,360 บาท

งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 791,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ประจําหมู่บ้านในการดําเนินงานกิจกรรมของ
ศูนย์ จํานวน 11 ศูนย์ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 130 ข้อ  5)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 165,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะ การฝึกอบรมหรือ
ศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็นและเกียวข้องกับโครงการ เป็น
ต้น (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561 หน้า  110 ข้อ 1)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบริหารจัดการขยะ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพชุมชน การ
ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานพืนทีต้นแบบ ด้านการดูแลสุขภาพชุมชน
ของ อสม.ตําบลดงกระทงยามและตําบลหาดยาง และเจ้าหน้าทีๆเกียว
ข้อง  เช่น ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมาบริการรถ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เอกสารในการจัดการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
 2561 หน้า  131 ข้อ 6)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทําความสะอาดถนน การพัฒนา
ตําบลในวันสําคัญต่าง ๆ  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ที
เกียวข้องกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
 2560 หน้า 121 ข้อ 8)

โครงการพัฒนาสิงแวดล้อมตําบล จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง นักพัฒนา
ชุมชน และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีเจ้าหน้าทีของงานสังคม
สงเคราะห์

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 171,840 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 359,040 บาท

งบบุคลากร รวม 359,040 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 534,140 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สํานักงานให้ใช้ได้ตาม
ปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน ๆ ซึงไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึงประเภท
ใด แต่มีความจําเป็นต้องใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เช่น ถังขยะ  หน้ากากกันฝุ่น ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุอืน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เครืองแต่งกาย เช่น รองเท้าบู๊ท ถุงมือ และอืนๆ
ทีจําเป็น ฯลฯ  เป็นต้น

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเครือง นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล ฯลฯ  รถบรรทุกขยะมูลฝอย และรถอืนๆทีเกียว
ข้อง  ทีใช้ในการปฏิบัติราชการและเป็นค่าเชือเพลิงและหล่อลืนหรับเครือง
จักรกลของหน่วยงานต่างๆ ทีขอมาใช้ในราชการและจ่ายสนับสนุนให้
หน่วยงานและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์
แก่ อบต.

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ค่าอะไหล่และชินส่วนที
เสียหาย เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี  สําหรับใช้ในรถ
จักรยานยนต์  รถบรรทุกขยะ หรือทีเกียวข้อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 170,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  ให้ผู้รับเหมาทําการอย่างหนึงอย่าง
ใด เช่น ค่าจ้างเหมาทําป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทําโปสเตอร์ ค่า
ล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดทําวารสารแผ่น
พับ ป้ายประชาสัมพันธ์สิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่า
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็น
กิจการในอํานาจหน้าทีทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง  หนังสือพิมพ์ นํา
ดืม ฯลฯ เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินของราชการ เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษา
ทรัพย์สินอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดิน
ทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ                จํานวน     5,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน   40,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
แก่ พนักงานจ้างทีมา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ซึง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานจ้าง (โบนัส) และผลประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษสําหรับพนักงานจ้างตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจตําแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท



วันทีพิมพ์ : 28/9/2558  15:13:53 หน้า : 23/36

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจกและตู้บานเลือน
ทึบ  ขนาด 14x457x1829 มม.จํานวน  1 หลัง เพือใช้สําหรับวาง
เอกสาร แฟ้มต่าง ๆ ของงานสังคมสงเคราะห์ สํานักงานปลัดอบต. และ
งานอืน ๆทีได้รับมอบหมาย (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 138 ข้อ 27)  (เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

โครงการจัดซือตู้บานเลือนกระจกสูง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานของตําแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน ขนาด 1500x800x75 มม.(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 134 ข้อ 6)
(เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 7,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานสวิงหลังสําหรับเจ้า
หน้าที จํานวน 1 ตัว (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 -
2561 หน้า 134 ข้อ 6)
(เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานสวิงหลัง จํานวน 3,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,100 บาท

งบลงทุน รวม 50,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรีชิปคัตชีทฟีดเดอร์
พรินเตอร์สวิตซิงบ็อกซ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)
จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
-เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถ
เป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet)
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
-ใช้ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที
-สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
-สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
-สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา
-สามารถย่อและขนาดได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดี จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)

จัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เพือใช้สําหรับ
พิมพ์งาน เก็บข้อมูล และใช้สําหรับการประชุมและอบรมนอกพืนที  โดยมี
คุณลักษณะพืนฐาน  ดังนี
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือ
ดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.5 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 1.6 GHz
-มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1หน่วย
-มีจอภาพชนิด WXGA หรือดกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
-มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
-มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi(802.11b,g,n) และ Bluetooth
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดปราจีนบุรี)

จัดซือคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จํานวน 17,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท

งบลงทุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนา
คมวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ เป็นต้น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า  82 ข้อ 5)

โครงการสานสัมพันธ์เพือสร้างสายรักแห่งครอบครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนา
คมวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ เป็นต้น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561  หน้า 76  ข้อ 18)

โครงการส่งเสริมทักษะฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนา
คมวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นและเกียว
ข้องกับโครงการ เป็นต้น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 126 ข้อ 6)

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561  หน้า 125  ข้อ 2)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559– 2561  หน้า 126  ข้อ 4)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึง
ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลางเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียนของบุตรพนักงานส่วนตําบลโดยดําเนินการ
ตามระเบียบ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านสําหรับพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบการเบิกจ่าย

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างทีมา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวัน
หยุดราชการ ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจ
ทําในเวลาราชการได้

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้มาปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
รางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง (โบนัส)และผล
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ตามสิทธิทีกฎหมายกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมชัวครองชีพ/เงินปรับเพิมตามคุณวุฒที กพ.
รับรอง ให้แก่ตําแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา (2,000*12=24,000)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วย
ช่างโยธา (10,610*12=127,320)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 127,320 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานทีควรได้รับตามระเบียบที
กําหนด (ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพ/เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิที กพ.รับรอง ให้
แก่ตําแหน่ง ช่างโยธา (395*12=4,740)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 4,740 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่ง หัวหน้าส่วน
โยธา (26,580*12=318,960) และช่างโยธา
(12,890*12=154,680) และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปีเจ้า
หน้าทีของส่วนโยธา

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 473,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 671,700 บาท

งบบุคลากร รวม 671,700 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 994,700 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามัน
เครือง สําหรับในส่วนความรับผิดชอบของส่วนโยธา หรือกรณีขอรับการ
สนับสนุนเครืองจักรกลจากหน่วยงานอืน เพือแก้ปัญหาให้กับประชาชน
และประโยชน์กับทางราชการ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมอง
ข้าง และอืน ๆทีเกียวข้องกับวัสดุประเภทนี

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง  หนังสือพิมพ์ นําดืม ฯลฯ
เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ และบํารุงรักษาทรัพย์สินอืนๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ               จํานวน    30,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี
-ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆจํานวน   30,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ต่าง ๆของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง หรือค่าธรรมเนียมใดๆที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี
-ค่าคณะกรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง  จํานวน   20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากรรมการเปิดซองและคณะกรรมการตรวจการจ้างให้กับ
คณะกรรมการตามคําสังงานโครงการต่าง ๆขององค์การริหารส่วนตําบล
ดงกระทงยาม เช่น เปิดซองสอบราคา ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เป็นต้นหรือค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทราย
จ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ยางมะตอย ไม้ ประตู ท่อนํา
และอุปกรณ์ประปา โถส้วม  อ่างล้างหน้า ฯลฯ อืน ๆทีเกียวข้อง

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่าย
ไฟฉาย ปลักไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทซ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆทีเกียวกับ
ไฟฟ้า เครืองรับส่งวิทยุสือสาร และเครืองขยายเสียง ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ       จํานวน    80,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,279,998 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อย
กว่า 14 ล้านพิกเซล กันนําลึก 15 เมตร กันการกระแทกจากความ
สูง 2 เมตร ความละเอียดภาพสูงสุด 4608x3072
(เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 25,000 บาท

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ลินชัก
เหล็ก 4 ชัน จํานวน 2 ตู้ ขนาด 464x610x1324 มม. เพือใช้สําหรับใส่
เอกสารส่วนโยธา
(เนืองจากไม่ได้กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบ
ประมาณจึงจัดหาตามราคาท้องตลาด)

จัดซือลินชักเหล็ก 4 ชัน จํานวน 8,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท

งบลงทุน รวม 43,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรีชิปคัตชีทฟีดเดอร์
พรินเตอร์สวิตซิงบ็อกซ์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
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-โครงการวางท่อระบายนําฝายนําล้น  จํานวน  181,818 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําฝายนําล้นบริเวณบ้านนางขัน  ไกยะ
สวน  ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทง
ยาม  บริเวณหมู่ที 1 บ้านต้นตาล  ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหา
โพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 39 ข้อ 69)
-โครงการวางท่อระบายนําฝายนําล้น  จํานวน  181,818 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําฝายนําล้นคลองสนามโพธิเหนือบ้านนาย
อเนก  ทองดี   ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทง
ยาม  บริเวณหมู่ที 3 บ้านสนามโพธิ  ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหา
โพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 39 ข้อ 69)

โครงการวางท่อระบายนําฝายนําล้น จํานวน 363,636 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองศรีษะแม่นํานม จากประปา หมู่ที 5 ถึงคลอง
ป่าช้า  ปริมาณงาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทง
ยาม  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม. หมู่ที 5 บ้านดอน
ใหญ่  ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี (ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 61 ข้อ 24)

โครงการขุดลอกคลอง จํานวน 96,818 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าขุดขยายสระยายยิม เพือทํานําประปาหมู่บ้าน ปริมาณ
งาน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม   ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 1,987.50 ลบ.ม. หมู่ที 5 บ้านดอนใหญ่  ตําบลดงกระทง
ยาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 60 ข้อ 22)

โครงการขุดขยายสระยายยิม เพือทํานําประปาหมู่บ้าน จํานวน 85,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน ปริมาณงานตาม
แบบองค์การบริหารส่วนตําบลดงกระทงยาม บริเวณหมู่ที 2 ตําบลหาด
ยาง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 17 ข้อ 12)

ก่อสร้างหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน จํานวน 95,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,818,180 บาท

งบลงทุน รวม 1,818,180 บาท
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เพือจ่ายเป็นซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินจากบ้านนางเรือง วงษ์จ้อยถึงบ้าน
วังตะเว็ด  ปริมาณงาน กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 812 เมตร หนา
เฉลีย 0.25 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 812 ลบ.ม. บริเวณหมู่
ที  6 บ้านท้ายสะแก  ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 35 ข้อ 54)

โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จํานวน 181,818 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ปริมาณ
งาน กว้าง 4.00 เมตร  ยาวรวม 160 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. บริเวณหมู่ที 2 ตําบลดงกระทง
ยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43 ข้อ 81)

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จํานวน 181,818 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาย
ดํารง สําราญ ถึงบ้านนายสวีท ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร  ความ
ยาว 54 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 162 ตร.ม. หมู่ที 1 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 22 ข้อ 8)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายดํารง สําราญถึงบ้าน
นายสวีท

จํานวน 101,096 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสมบุญ ป้อง
พาลถึงบ้านนางทองพิณ ปริมาณ
งาน กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. บริเวณหมู่ที 3 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรี
มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 24 ข้อ 19)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบุญสม ป้องพาลถึง
บ้านนางทองพิณ

จํานวน 181,818 บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาวพะยอม ถึง
บ้านนายสวัสดิ คําดวง    จํานวน  80,722  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสาว
พะยอม ถึงบ้านนายสวัสดิ คําดวง  ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร  ความ
ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพืนทีดําเนินการไม่น้อย
กว่า 138 ตร.ม. หมู่ที 1 ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 43 ข้อ 81)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน   181,818  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดอน  ต้นสูง
ถึงบ้านนายเยือน เพ็งพรรณ  ปริมาณ
งาน กว้าง 3.00 เมตร  ยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. บริเวณหมู่ที 4 ตําบลดงกระทง
ยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 43 ข้อ 81)
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  เป็นเงิน  86,818  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณ
งาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพืนทีดําเนิน
การไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.  บริเวณหมู่ที 2 ตําบลหาดยาง อําเภอศรีมหา
โพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 40 ข้อ 71)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 349,358 บาท

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกลุ่มผู้ใช้นําหาดยาง-บ้านดง
กระทงยาม และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 88 ข้อ 31)

โครงการสนับสนุนกลุ่มผู้ใช้นําหาดยาง-ดงกระทงยาม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีของ
ตําบลดงกระทงยามและตําบลหาดยาง เช่น ฝึกอบรม ทัศนศึกษาดู
งาน เป็นต้น และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 125 ข้อ 1)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้า
ใจเกียวกับบทบาทอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระเบียบ
กฎหมายการเลือกตังสมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถิน เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช่จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.2559-2561 หน้า  140 ข้อ 3)

โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายเบืองต้นเกียวกับท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบล เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าวัสดุต่าง ๆ อาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้
จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ ฯลฯ เป็นต้น
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 140 ข้อ 1)

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 250,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาศรีมหาโพธิ เพือจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ไฟฟ้าหรือไฟฟ้าแรงตํา ในเขตหมู่ที 4 บ้านอ่อนช้อย ตําบลหาด
ยาง อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 51 ข้อ 24)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 181,818 บาท

เงินอุดหนุน รวม 181,818 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 181,818 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเสริมดินลูกรังสายคลองป่าช้าถึงดอนใหญ่   ปริมาณ
งาน กว้างเฉลีย 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  หนา
เฉลีย 0.11 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 812 ลบ.ม. บริเวณหมู่
ที  7 บ้านหนองบัวหมู  ตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัด
ปราจีนบุรี  (ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-
2561 หน้า 36 ข้อ 57)

โครงการเสริมลูกรัง จํานวน 181,818 บาท
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-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีมหาโพธิโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
สานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ  ประจําปี 2559
จํานวน   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี กํานัน ผู้ใหญ่
บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าเครือง
ดืม ค่าอุปกรณ์จัดการแข่งขัน ฯลฯ
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 109 ข้อ 12)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเยาวชน ประชาชน เข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาระดับอําเภอและจังหวัดปราจีนบุรี  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง
กับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 12 ข้อ 109)

โครงการจัดส่งทีมกีฬาเยาวชนประชาชนร่วมแข่งขันระดับอําเภอและจังหวัด
ปราจีนบุรี

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการ ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 109 ข้อ 11)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จํานวน 100,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 210,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

-เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีมหาโพธิ  จํานวน   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพผู้
นําหมู่บ้าน ชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช
ดําริ ประจําปีงบประมาณ 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 73 ข้อ 5)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)
-เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดอําเภอศรีมหา
โพธิ  จํานวน   50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยา
เสพติด อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ประจําปีงบประมาณ 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 132 ข้อ 3)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 100,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 100,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีสารทไทยพวน  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าตอบแทนต่าง ๆและค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 103 ข้อ 11)

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสารทไทยพวน จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าจัดเวทีและสถานทีป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดงาน  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559–
 2561 หน้า 101 ข้อ 5)

โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 102 ข้อ 6)

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูง
อายุ เช่น ค่าจัดสถานทีและเวที ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าของขวัญ
ของทีระลึกสําหรับผู้สูงอายุ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ  และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
2561 หน้า 101 ข้อ 2)

โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโว พิธีกรรมทาง
ศาสนา การละเล่นพืนบ้าน  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียว
ข้องกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
 2561 หน้า 99 ข้อ 1)

โครงการวันออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการประเพณีไทย
พวน (บุญข้าวหลาม)และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559– 2561 หน้า 101 ข้อ 3)

โครงการประเพณีไทยพวน (บุญข้าวหลาม) จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้า
พรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559– 2561 หน้า 99 ข้อ 2)

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 470,000 บาท
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เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามการบริหารจัดการและ
การดําเนินการแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและบ้านพักโฮมสเต
ย์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า  90 ข้อ 8)

โครงการสนับสนุนแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและบ้านพักโฮมสเตย์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-
ตะแกรง เพือพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งเสริมการท่อง
เทียว  ค่าใช้จ่ายสําหรับการบริหารศูนย์การเรียนรู้ และค่าใช้จ่ายอืน ๆที
เกียวข้องกับโครงการ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง (ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 19 ข้อ 18)

โครงการศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-ตะแกรง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเพิมประสิทธิภาพการท่องเทียวใน
ชุมชน ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 89 ข้อ 3)

โครงการเพิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเทียวชุมชน จํานวน 50,000 บาท

เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําป้ายบอกทางสถานทีและศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน เพืออํานวยความสะดวกในการเดินทางในชุมชนสําหรับ
นักท่องเทียว , นักเดินทาง และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–
 2561 หน้า 89 ข้อ 1)

โครงการจัดทําป้ายบอกทางสถานทีและศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 200,000 บาท

-อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอศรีมหาโพธิโครงการจัดงานรัฐพิธีทาง
ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ   จํานวน   30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีทีราชการกําหนด งานประเพณี
และวันสําคัญทางศาสนา งานประจําของทางจังหวัด ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืน ๆทีเกียวข้อง
(ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 2561 หน้า 100 ข้อ 8)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)
-อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรีโครงการจัดงานเทศกาลมาฆปู
รมีศรีปราจีน  จํานวน   20,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรี
ปราจีน และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้อง
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559– 2561 หน้า 100 ข้อ 9)
(จะดําเนินการได้ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัดแล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สํานักงาน ให้ใช้ได้ตาม
ปกติ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 5,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท

งบลงทุน รวม 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆเช่นหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ สายเคเบิล ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง สายเคเบิล แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมโมรีชิปคัตชีทฟีดเดอร์
พรินเตอร์สวิตซิงบ็อกซ์แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือซอฟแวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิ
ป เป๊ก เข็มหมุด เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ กาว สิงพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ นํามัน ไข ขี
ผึง ตะแกรงวางเอกสาร และอืน ๆทีเกียวข้อง  หนังสือพิมพ์ นําดืม ฯลฯ
เป็นต้น

วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้ในการผลิตและการใช้พร้อม
ทังสาธิต เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ และค่าใช้
จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 74 ข้อ 8)

โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดสารเคมีเพือการเกษตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรและบรรจุ
ภัณฑ์  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ปัจจัย
การผลิต ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีเกียวข้องกับโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561  หน้า 75 ข้อ 10)

โครงการส่งเสริมการเกษตรและบรรจุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ    จํานวน  10,000บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทําการอย่างใดอย่าง
หนึง  เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่า
จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ค่าจ้างอืน ๆทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าที
สามารถเบิกจ่ายในประเภทนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 105,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพือช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วน
ท้องถิน (กบท.) โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ1 ของกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0318/ว 1928 ลงวันที 25 สิงหาคม 2543 ของ
ประมาณการรายรับไม่รวมเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 157,063 บาท

-เงินสมทบกอบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที    จํานวน 95,000  บาท
เพือใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบล (ตามรายหัวประชากร X45)โดย อบต.สมทบไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนฯ)(ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 130 ข้อ 3)
-เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน   รวม    80,000  บาท
-สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงกระทง
ยาม      จํานวน   60,000 บาท
เพือสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลดงกระทงยาม โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวัน
ที  20 สิงหาคม  2553)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559– 2561 หน้า 125 ข้อ 3)
-สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดยาง  จํานวน   20,000 บาท
เพือสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลหาดยาง โดยยึดหลักการ
ประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1 ส่วน และ
รัฐบาล 1 ส่วน
(ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว 2502  ลง
วันที  20  สิงหาคม  2553)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561  หน้า 125 ข้อ 3)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 175,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว หรือทีจําเป็นในกรณีทีมิได้ตังงบประมาณ
รายจ่ายไว้ หรือมีความจําเป็นต้องจ่าย หรือ ตังงบประมาณรายจ่ายไว้
แล้ว แต่ไม่พอจ่ายตามความเหมาะสม ให้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหาร
ท้องถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 ข้อ 19

สํารองจ่าย จํานวน 399,137 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 2 คนๆ
ละ 500 บาท จํานวน 12 เดือน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559–2561 หน้า 127 ข้อ 9)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้
ประกันตน

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 89,802 บาท

งบกลาง รวม 833,002 บาท

งบกลาง รวม 833,002 บาท

งบกลาง รวม 833,002 บาท

แผนงานงบกลาง
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4,740

357,360187,200127,320

399,137

157,063

89,802

12,000

175,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

เงินประจําตําแหน่ง

เงินเดือนพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/
รองนายก

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/
ทีปรึกษานายกเทศมนตรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

สํารองจ่าย

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ค่าตอบแทน

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจํา)

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

งบกลาง

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบกลาง

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการจัดทําป้าย
บอกทางสถานทีและ
ศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน เพือเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

โคงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการรับรอง
พิธีการ ปฐมนิเทศผู้
ปกครอง วันแม่ วันพ่อ
วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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บอกทางสถานทีและ
ศูนย์การเรียนรู้ใน
ชุมชน

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา

โครงการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติเทิดไท้องค์
ราชัน เพือเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬา

โคงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
เลือกตัง

ค่าใช้จ่ายในการรับรอง
พิธีการ ปฐมนิเทศผู้
ปกครอง วันแม่ วันพ่อ
วันเข้าพรรษา วันออก
พรรษา

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย

ค่าตอบแทน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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โครงการพัฒนาปรับ
ปรุงคุณภาพนําประปา
และเครืองกรองนํา

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้
ป่วยเอดส์

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบืองต้นการ
ปฐมพยาบาลการช่วย
เหลือภัยต่าง ๆ

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนร่วมใจต่อต้าน
ยาเสพติด

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค

โครงการประเพณีไทย
พวน (บุญข้าวหลาม)

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายเบืองต้นเกียว
กับท้องถิน

โครงการจัดส่งทีมกีฬา
เยาวชนประชาชนร่วม
แข่งขันระดับอําเภอ
และจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบล

โครงการจัดฝึกอบรม
อปพร.อบต.ดงกระทง
ยาม

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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80,00080,000

150,000150,000

โครงการพัฒนาปรับ
ปรุงคุณภาพนําประปา
และเครืองกรองนํา

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้
ป่วยเอดส์

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เบืองต้นการ
ปฐมพยาบาลการช่วย
เหลือภัยต่าง ๆ

โครงการฝึกอบรม
เยาวชนร่วมใจต่อต้าน
ยาเสพติด

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค

โครงการประเพณีไทย
พวน (บุญข้าวหลาม)

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้เกียวกับ
กฎหมายเบืองต้นเกียว
กับท้องถิน

โครงการจัดส่งทีมกีฬา
เยาวชนประชาชนร่วม
แข่งขันระดับอําเภอ
และจังหวัดปราจีนบุรี

โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบล

โครงการจัดฝึกอบรม
อปพร.อบต.ดงกระทง
ยาม

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

20,000

30,000

50,000

20,000

50,000

50,000

60,000

7,000

50,000

50,000

20,000

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการดูแล
สุขภาพชุมชน

โครงการส่งเสริมทักษะ
ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

โครงการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดสาร
เคมีเพือการเกษตร

โครงการส่งเสริมการ
เกษตรและบรรจุภัณฑ์

โครงการศูนย์การเรียน
รู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-
ตะแกรง

โครงการวันออก
พรรษา ประเพณีตัก
บาตรเทโว

โครงการเยียมบ้านเด็ก
นักเรียน

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน เจ้าหน้าทีและ
พนักงานของ อบต.

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเทียวชุมชน

โครงการพัฒนาสิงแวด
ล้อมตําบล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาองค์กร
ชุมชน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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50,000

50,000

20,000
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โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการดูแล
สุขภาพชุมชน

โครงการส่งเสริมทักษะ
ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชน

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ

โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน

โครงการส่งเสริมการ
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดสาร
เคมีเพือการเกษตร

โครงการส่งเสริมการ
เกษตรและบรรจุภัณฑ์

โครงการศูนย์การเรียน
รู้ผลิตภัณฑ์ตะกร้อ-
ตะแกรง

โครงการวันออก
พรรษา ประเพณีตัก
บาตรเทโว

โครงการเยียมบ้านเด็ก
นักเรียน

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ ผู้นํา
ชุมชน เจ้าหน้าทีและ
พนักงานของ อบต.

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการด้านการ
ท่องเทียวชุมชน

โครงการพัฒนาสิงแวด
ล้อมตําบล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาองค์กร
ชุมชน

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

ค่าใช้สอยงบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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10,00010,00010,00030,00010,000

20,0005,000
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20,00020,00010,00010,000
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50,000

30,000

30,000

50,000

100,000

20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย

โครงการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีสารทไทย
พวน

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการสานสัมพันธ์
เพือสร้างสายรักแห่ง
ครอบครัว

โครงการสนับสนุน
แหล่งท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมและบ้านพัก
โฮมสเตย์

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมรณรงค์ขับขี
ปลอดภัย

โครงการสนับสนุน
กลุ่มผู้ใช้นําหาดยาง-
ดงกระทงยาม

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

โครงการส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนบริหาร
จัดการขยะ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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วัสดุคอมพิวเตอร์

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุเครืองแต่งกาย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย

โครงการอนุรักษ์สืบ
สานประเพณีสารทไทย
พวน

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

โครงการสานสัมพันธ์
เพือสร้างสายรักแห่ง
ครอบครัว

โครงการสนับสนุน
แหล่งท่องเทียวเชิง
วัฒนธรรมและบ้านพัก
โฮมสเตย์

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมรณรงค์ขับขี
ปลอดภัย

โครงการสนับสนุน
กลุ่มผู้ใช้นําหาดยาง-
ดงกระทงยาม

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี

โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

โครงการส่งเสริมและ
สืบสานประเพณี
สงกรานต์

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนบริหาร
จัดการขยะ

ค่าวัสดุ

ค่าใช้สอย

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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5,000

7,500

3,000

70,000

207,200

10,00010,00010,00030,00010,000

5,000

100,000

443,800

5,000

10,000

60,00010,000

100,000

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี

จัดซือตู้เอกสารแฟ้ม
แขวน (มือจับฝัง)

จัดซือตู้บานเลือน
กระจก

โครงการจัดซือตู้บาน
เลือนกระจกสูง

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน
สวิงหลัง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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127,000127,000
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10,00010,000
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73,0003,000

207,200

205,000130,0005,000

15,00010,000

100,000

443,800

5,0005,000

25,00020,000

20,00010,000

255,000105,00080,000

115,0005,00010,000

จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี

จัดซือตู้เอกสารแฟ้ม
แขวน (มือจับฝัง)

จัดซือตู้บานเลือน
กระจก

โครงการจัดซือตู้บาน
เลือนกระจกสูง

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน
สวิงหลัง

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าไฟฟ้า

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

วัสดุอืน

ค่าอาหารกลางวันเด็กนัก
เรียน

วัสดุสํานักงาน

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุก่อสร้าง

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ

งบลงทุน

งบดําเนินงาน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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25,000

10,00020,00010,0005,000

7,600

17,000

8,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล

โครงการติดตังระบบ
กระจายข่าว แบบไร้
สาย

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือรถยนต์
ส่วนกลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาท)

จัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

จัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

จัดซือคอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Notebook)

จัดซือคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ (PC)

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือลินชักเหล็ก 4
ชัน

จัดซือพาร์ดิชัน

จัดซือบานเลือนกระจก
สูง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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8,000

4,8004,800

20,00020,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง
ระบบดิจิตอล

โครงการติดตังระบบ
กระจายข่าว แบบไร้
สาย

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
แพร่

โครงการจัดซือรถยนต์
ส่วนกลาง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

จัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED
ขาวดํา (30 หน้า/นาท)

จัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

จัดซือเครืองพิมพ์
Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี

จัดซือคอมพิวเตอร์
แบบพกพา
(Notebook)

จัดซือคอมพิวเตอร์
แบบตังโต๊ะ (PC)

จัดซือคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค สําหรับงาน
ประมวล

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซือลินชักเหล็ก 4
ชัน

จัดซือพาร์ดิชัน

จัดซือบานเลือนกระจก
สูง

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

ค่าครุภัณฑ์
งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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101,096

181,818

349,358

363,636

96,818

85,000

95,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการเสริมลูกรัง

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายดํารง
สําราญถึงบ้านนายสวีท

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางบุญสม
ป้องพาลถึงบ้านนาง
ทองพิณ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําฝายนําล้น

โครงการขุดลอกคลอง

โครงการขุดขยายสระ
ยายยิม เพือทํานํา
ประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้างหอกระจา
ยข่าวภายในหมู่บ้าน

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

แผนงานการศึกษาแผนงานสาธารณ
สุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

แผนงานการ
เกษตรแผนงานงบกลาง

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

โครงการเสริมลูกรัง

โครงการซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง

โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายดํารง
สําราญถึงบ้านนายสวีท

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนางบุญสม
ป้องพาลถึงบ้านนาง
ทองพิณ

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อระบาย
นําฝายนําล้น

โครงการขุดลอกคลอง

โครงการขุดขยายสระ
ยายยิม เพือทํานํา
ประปาหมู่บ้าน

ก่อสร้างหอกระจา
ยข่าวภายในหมู่บ้าน

เงินอุดหนุน

ค่าทีดินและสิงก่อ
สร้าง

รวม

งบเงินอุดหนุน

งบลงทุน

รวมแผนงานบริหาร
งานทัวไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย


