ขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558

ของ

องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2558
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล บัดนี้ ถึงเวลาทีคณ
่ ะผูบริหารของ

องคการบริหารสวนตําบลตนตาล จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล อีกครังหนึ
้ ง่ ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลตนตาล จึงขอชีแจงใหทานประธานและสม
้
าชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณพ.ศ. 2558 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทัวไ
่ ป
ในปงบประมาณพ.ศ. 2557 ณวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 องคกรปกครองสวนทองถินมีสถานะ
่
การเงินดังนี้
ณวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
1.1.1 เงินฝากธนาคารทังสิ
้ น้

15,443,673.22 บาท

1.1.2 เงินสะสม

5,933,421.92 บาท

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม

3,962,353.58 บาท

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนีผูกพั
้ นและยังไมไดเบิกจาย จํานวน - โครงการ
1.1.5 รายการทีไ่ ดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนีผูกพั
้ น จํานวน - โครงการ
1.2 เงินกูคงคาง


0.00 บาท
0.00 บาท
0.00 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทังสิ
้ น้ 12,054,505.60 บาท ประกอบดวย
70,917.72 บาท

หมวดภาษีอากร

249.40 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

46,001.50 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

106,950.00 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

7,000.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

0.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน

7,417,733.98 บาท

หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทัวไ
่ ป
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4,405,653.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
่

5,656,560.00 บาท

(3) รายจายจริง จํานวน
- งบกลาง

1,442,220.00 บาท

9,447,223.05 บาท ประกอบดวย

- งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชัวคราว
)
่
- งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
- งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ทีดินและสิ
)
่
งกอสราง
่

4,312,109.00 บาท
2,757,269.05 บาท
203,625.00 บาท

- งบรายจายอืน่ (หมวดรายจายอืน่ )

0.00 บาท

- งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

732,000.00 บาท

(4) รายจายทีจ่ ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
่

3,919,660.00 บาท

(5) มีการจายเงินสะสมเพือดําเนินการตาม
่
อํานาจหนาที่ จํานวน

864,408.00 บาท

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการประปา
ประเภทกิจการประปา
งบประมาณพ.ศ. 2557 มีรายรับจริง 126,950 บาท

รายจายจริง

89,584 บาท

/กสท./อืน่ ๆ
กูเงินจากธนาคาร


- บาท

ยืมเงินสะสมจากองคการบริหารสวนตําบล

- บาท

กําไรสุทธิ

- บาท

เงินฝากธนาคารทังสิ
้ น้ ณวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

- บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพีนอง
่
จังหวัดสุพรรณบุรี

2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

76,165.64

80,000.00

80,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

34,133.00

35,000.00

35,000.00

หมวดรายไดจากทรัพยสิน

46,191.19

47,000.00

47,000.00

135,380.00

-

-

11,900.00

15,000.00

15,000.00

-

1,000.00

1,000.00

303,769.83

178,000.00

178,000.00

รายไดทีรัฐบาลเก็บแล
่
วจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
12,816,542.23
หมวดภาษีจัดสรร

9,665,000.00

10,622,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง

รวมรายไดทีรัฐบาลเก็บแล
่
วจัดสรรใหองคกร

12,816,542.23
4,300,802.00

4,500,000.00

6,000,000.00

4,300,802.00

4,500,000.00

6,000,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไ
่ ป
รวมรายไดทีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
่
รวม

9,665,000.00 10,622,000.00

17,421,114.06
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14,343,000.00 16,800,000.00

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 รายจาย
รายจาย

รายจายจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

จายจากงบประมาณ
648,040.00

2,253,000.00

1,019,500.00

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
)
คาจางชัวคราว
่

5,167,554.00

6,334,500.00

7,223,500.00

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)

3,116,106.71

4,231,000.00

4,836,000.00

808,729.49

548,000.00

2,936,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

721,683.27

968,000.00

776,000.00

งบกลาง

)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑทีดิ่ นและสิงกอสราง
่

งบรายจายอืน่ (หมวดรายจายอืน่ )
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจายจากงบประมาณ 10,470,613.47
รายจายงบประมาณรายจาย - เฉพาะการ
รายจาย

รายจายจริง
ป 2556

14,343,000.00 16,800,000.00
ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

งานกิจการประปา
งบดําเนินการ

-

142,000.00

160,000.00

งบลงทุน

-

15,000.00

40,000.00

-

157,000.00

200,000.00

รวมรายจาย
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติ
เรือง
่
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
องคการบริหารสวนตําบตนตาล
อําเภอ สองพีนอง
่ จังหวัด สุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพีนอง
่
จังหวัดสุพรรณบุรี
************************
ดาน

ยอดรวม (บาท)

ดานบริหารทัวไ
่ ป
7,655,830.00

แผนงาน บริหารงานทัวไ
่ ป

430,000.00

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

2,357,040.00

แผนงาน สาธารณสุข

200,000.00

แผนงาน สังคมสงเคราะห

10,000.00

แผนงาน เคหะและชุมชน

4,059,630.00

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน

210,000.00

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

828,000.00

ดานการเศรษฐกิจ
30,000.00

แผนงาน การเกษตร
ดานการดําเนินงานอืน่

1,019,500.00

แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทังสิ
้ น้

16,800,000.00

งบประมาณรายจายเฉพาะการ
ยอดรวม (บาท)

ดาน
ดานการเศรษฐกิจ

200,000.00

แผนงาน การพาณิชย
งบประมาณรายจายทังสิ
้ น้
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200,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบตนตาล
อําเภอสองพีนอง
่
จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานงบกลาง (00400)

แผนงบกลาง (00410)
งาน
งบ
งบกลาง (00410)
งบกลาง (00411)
บําเหน็จ/บํานาญ (00412)
รวม

งานงบกลาง
(00411)
910,000.00
910,000.00
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งานบําเหน็จบํานาญ
(00412)
109,500.00
109,500.00

รวม

910,000.00
109,500.00
1,019,500.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริหารทัวไ
่ ป (00100)
แผนงานบริหารงานทัวไ
่ ป (00110)
งาน
งานบริหารทัวไ
่ ป งานวางแผนสถิติ งานบริหารงานคลัง
(00111)
(00113)
งบ
และวิชาการ(00112)
งบบุคลากร (520000)
1,879,920.00
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
2,483,410.00
1,276,000.00
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
100,000.00
80,000.00
คาตอบแทน (531000)
663,000.00
270,000.00
คาใชสอย (532000)
285,000.00
120,000.00
คาวัสดุ (533000)
240,000.00
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
132,000.00
68,000.00
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
30,000.00
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
8,500.00
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
20,000.00
เงินอุดหนุน (561000)
5,841,830.00
1,814,000.00
รวม
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รวม

1,879,920.00
3,759,410.00
180,000.00
933,000.00
405,000.00
240,000.00
200,000.00
30,000.00
8,500.00
20,000.00
7,655,830.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริหารทัวไ
่ ป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งานบริหารงานทัวไ
่ ปเกียวกับ
่
งานเทศกิจ
งานปองกันภัยฝายพลเรือน
รวม
.(00122)
งบ
การรักษาความสงบภายใน
และระงับอัคคีภัย
(00121)
(00123)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
420,000.00
420,000.00
คาใชสอย (532000)
10,000.00 10,000.00
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
420,000.00
10,000.00 430,000.00
รวม
-8-

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
งานบริหารงานทัวไ
่ ป
งานระดับกอนวัยเรียน งานระดับมัธยมศึกษา
งบ
เกียวกับการศึกษ
่
า
และประถมศึกษา
(00211)
(00212)
(00213)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
731,400.00
41,140.00
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
30,000.00
คาตอบแทน (531000)
162,000.00
358,600.00
คาใชสอย (532000)
40,000.00
364,240.00
คาวัสดุ (533000)
15,160.00
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
48,500.00
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
30,000.00
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
536,000.00
เงินอุดหนุน (561000)
1,011,900.00
1,345,140.00
รวม
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งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ
(00214)

รวม

772,540.00
30,000.00
520,600.00
404,240.00
15,160.00
48,500.00
30,000.00

536,000.00
2,357,040.00

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งาน
งบ
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
คาใชสอย (532000)
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
งานทัวไ
่ ปเกียวกับ
่
สาธารณสุข
(00221)

งานโรงพยาบาล
(00222)

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน่
(00223)

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
(00244)

รวม

10,000.00
10,000.00

80,000.00
10,000.00

90,000.00
20,000.00

20,000.00

90,000.00
180,000.00

90,000.00
200,000.00
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีน
่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งาน
งานบริหารทัวไ
่ ปเกียวกั
่ บ
งานสวัสดิการสังคม
งบ
สังคมสงเคราะห
และสังคมสงเคราะห
(00231)
(00232)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
10,000.00
คาใชสอย (532000)
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
คาทีดิ
่ นและสิงก
่ อสราง (542000)
งบรายจายอืน
่ (550000)
(551000)
รายจายอืน
่
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
10,000.00
รวม
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รวม

10,000.00

10,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
งบ
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
คาใชสอย (532000)
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
งานบริหารทัวไ
่ ป

งานไฟฟาถนน

งานสวนสาธารณะ

(00242)

(00243)

เกียวกั
่ บเคหะและชุมชน

(00241)

งานกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิงปฏิกูล
่
(00244)

รวม

811,630.00

811,630.00

90,000.00
200,000.00
330,000.00

90,000.00
200,000.00
330,000.00

78,000.00

78,000.00
2,550,000.00

1,509,630.00

2,550,000.00

2,550,000.00
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4,059,630.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งาน
งานบริหารทัวไ
่ ปเกียวกับ
่
งานสงเสริมและสนับสนุน
งบ
สรางความเขมแข็งของชุมชน
ความเขมแข็งชุมชน
(00251)
(00525)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
160,000.00
คาใชสอย (532000)
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
50,000.00
เงินอุดหนุน (561000)
210,000.00
รวม
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รวม

160,000.00

50,000.00
210,000.00

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม (00260)
งาน
งานบริหารทัวไ
่ ป เกียวกับ
่
งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนา
งบ
ศาสนา วัฒนธรรม
และวัฒนธรรมทองถิน่
(00262)
(00263)
และนันทนาการ (00261)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
310,000.00
390,000.00
คาใชสอย (532000)
48,000.00
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
80,000.00
เงินอุดหนุน (561000)
358,000.00
470,000.00
รวม
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งานวิชาการวางแผน
และสงเสริม
การทองเทียว
่ (00264)

รวม

350,500.00
48,000.00

80,000.00
828,000.00

แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งบ
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
คาใชสอย (532000)
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
คาทีดิ่ นและสิงกอสราง
่
งบรายจายอืน
่ (550000)
(551000)
รายจายอืน
่
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานการเศรษฐกิจ (00300)
งานสงเสริมการเกษตร

งานอนุรักษแหลงน้าแ
ํ ละปาไม

(00321)

(00322)
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รวม

30,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

แผนงานการพาณิชย (00330)
งาน
งบ
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง)(521000)
เงินเดือน (ฝายประจํา)(522000)
งบดําเนินงาน (530000)
คาตอบแทน (531000)
คาใชสอย (532000)
คาวัสดุ (533000)
คาสาธารณูปโภค (534000)
งบลงทุน (540000)
คาครุภัณฑ (541000)
(542000)
คาทีดินและสิ
่
งกอสราง
่
งบรายจายอืน่ (550000)
รายจายอืน่ (551000)
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีนอง
่ จังหวัดสุพรรณบุรี
ดานการเศรษฐกิจ (00300)
งานกิจการประปา

รวม

(00332)

5,000.00
20,000.00
45,000.00
90,000.00

5,000.00
20,000.00
45,000.00
90,000.00

40,000.00

40,000.00

200,000.00
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200,000.00

ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยทีเปนการสม
่
ควรตังงบประม
้
าณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัตินี้
ขึนไ
้ วโดยความเห็นชอบของ สภาองคการบริหารสวนตําบลตนตาล โดยอนุมัติของนายอําเภอสองพีนอง
่
ขอ 1 ขอบัญญัติ นีเรียกวา
้
ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558
ขอ 2 ขอบัญญัติ นีใหใชบังคับตั
้
งแตวันที
้
่ 1 ตุลาคม 2557 เปนตนไป
้ น้ 17,000,000บาท
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558 เปนจํานวนรวมทังสิ
ขอ 4 งบประมาณรายจายทัวไ
่ ป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไ
่ ป เปนจํานวนรวมทังสิ
้ น้ 16,800,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม (บาท)
ดานบริหารทัวไ
่ ป
7,655,830.00

แผนงานบริหารงานทัวไ
่ ป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

430,000.00

ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

2,357,040.00

แผนงานสาธารณสุข

200,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห

10,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

4,059,630.00

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

210,000.00

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

828,000.00

ดานการเศรษฐกิจ
30,000.00

แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอืน่

1,019,500.00

แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทังสิ
้ น้
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16,800,000.00

200,000.00 บาท
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทังสิ
้ น้ ......-.....
งบ

ยอดรวม
160,000.00

งบดําเนินการ

40,000.00

งบลงทุน
รวมรายจาย

200,000.00

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตนตาล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ ดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยว
าด
วยการรับเงิน การเบิกจ
ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค
กรปกครองส
วนท
องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗และแกไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตนตาล มีหนาทีรักษ
่ าการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณวันที................
่
เดือน..สิงหาคม.... พ.ศ. 2557
(ลงนาม) ..............................................................
(นายภูวนารถ จารุภูมิก )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม).....................................................................
( นายปรีชา โชติทวีวัฒน )
นายอําเภอสองพีนอง
่
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายรับจริง
ป 2553

ป 2554

ประมาณการ
ป 2555

ป 2556

ยอดตาง
%

2558

หมวดภาษีอากร
ประเภทภาษีโรงเรือนและทีด
่ ิน

16,315.00

20,608.00

20,235.00

21,996.00

0.02

22,000.00

ประเภทภาษีบํารุงทองที่

52,562.51

52,200.40

50,747.80

50,975.64

7.89

55,000.00

4,382.00

3,174.00

3,174.00

3,194.00

-6.07

3,000.00

73,259.51

75,982.40

74,156.80

76,165.64

5.03

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

160.00

20.00

10.00

40.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

200.00

108,656.00

3,072.00

0.00

15,393.00

76.05

27,100.00

600.00

1,000.00

0.00

800.00

87.00

1,000.00

คาธรรมเนียมในการคัดเลือกพนักงาน

0.00

400.00

200.00

0.00

100.00

400.00

คาธรรมเนียมในการสมัครนายกและสมาชิก

0.00

1,500.00

0.00

17,500.00

71.00

5,000.00

คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย

0.00

70.00

400.00

300.00

100.00

1,000.00

400.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

ประเภทภาษีปาย

รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตขายสุ
่
รา
คาธรรมเนียมปดแบบปายประกาศ
คาปรับผูกระทํ

าผิดขอบัญญัติทองถิน
่
คาปรับการผิดสัญญา
คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก

คาธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน
่
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รายรับจริง
ป 2553

ป 2554

ประมาณการ
ป 2555

ป 2556

ยอดตาง
%

ป 2558

คาปรับผูกระทํ

าผิดกฎหมายจราจร

0.00

0.00

0.00

100.00

-100.00

0.00

คาธรรมเนียมปลูกสรางอาคาร

0.00

642.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

510.00

642.00

610.00

34,133.00

2.54

35,000.00

16,323.87

26,573.92

40,116.20

46,191.00

1.75

47,000.00

16,323.87

26,573.92

40,116.20

46,191.00

1.75

47,000.00

2,372.000

1,464.00

2,840.00

4,446.00

-100.00

0.00

149,575.000

122,255.00

133,738.00

130,734.00

-100.00

0.00

200.000

100.00

200.00

200.00

-100.00

0.00

3,845.000

545.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155,992.000

124,364.00

136,778.00

135,380.00

-100.00

0.00

63,300.000
0.00
63,300.000

62,400.00
46,060.00
108,460.00

18,500.00
44.00
18,544.00

8,900.00
3,000.00
11,900.00

12.36
66.00
19.11

10,000.00
5,000.00
15,000.00

คาธรรมเนียมน้าบาดาล
ํ

รวมหมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รายไดจาการติดตังมาตรวัดน้
้
าํ
รายไดจากการจําหนายน้าประปา
ํ
รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมขอใชน้าํ ,ยายมาตรวัดน้าํ
รายไดจาการใชโรงกรองน้าดื
ํ ม่

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รายไดจากการขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
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รายรับจริง
ป 2553

ป 2554

ประมาณการ
ป 2555

ป 2556

ยอดตาง
%

ป 2558

หมวดรายไดจากทุน
0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1,000.00

15,177.000

26,402.88

30,563.19

16,820.23

18.90

20,000.00

494,199.480

528,287.52

575,372.39

583,478.58

0.26

585,000.00

1,338,471.390

1,273,370.19

1,033,967.78

1,275,634.00

1.13

1,290,000.00

ภาษีภาคหลวงแร

36,309.710

68,323.74

25,861.15

24,467.69

2.18

25,000.00

ภาษีภาคหลวงปโตรเลียม

31,428.430

33,653.33

55,048.55

72,461.17

10.40

80,000.00

ภาษีคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีด
่ ิน

389,733.370

266,148.40

251,804.40

261,877.80

6.92

280,000.00

ภาษีมูคาเพิม่ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนฯ
้

5,271,051.15

4,812,355.95

5,338,342.96

9,205,684.47 -

24.43

6,957,000.00

985,383.26

1,041,324.07

1,206,146.48

1,376,027.43

0.65

1,385,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,561,753.79

8,049,866.08

3,749,098.00

3,965,172.00

3,630,973.00

4,300,802.00

39.51

6,000,000.00

3,749,098.00

3,965,172.00

3,630,973.00

4,300,802.00

39.51

6,000,000.00

คาขายทอดตลาดทรัพยสน
ิ

รวมหมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต

ภาษีมูคาเพิม่ 1ใน 9
คาธรรมเนียมปาไม

รวมภาษีจัดสรร

8,517,106.90 12,816,451.37 - 17.12 10,622,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไ
่ ป
เงินอุดหนุนทัว่ ไป

รวมเงินอุดหนุนทัวไ
่ ป
รวมทุกหมวด

12,620,237.17 12,351,060.40 12,418,284.90 17,421,024.06 -

2 -211

3.56 16,800,000.00

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
รายรับจริง
ป 2553

ป 2554

ป 2555

ยอดตาง

ป 2556

%

ป 2558

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

50,000.00

รายไดจากการจําหนายน้าประปา
ํ

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

140,000.00

รายไดคาธรรมเนียมการขอใชน้าํ , ยายมาตรวัดน้าํ

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

5,000.00

รายไดจากการติดตังมาตรวัดน้
้
าํ

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

200,000.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทัวไ
่ ป
ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายรับรวมทังสิ
้ น้ 16,800,00 บาท แยกเปน
รายไดทีจั่ ดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ประเภทรายรับ
1.1.1 ภาษีโรงเรือนและทีดิน
่

รวม

80,000.00 บาท

จํานวน

22,000.00 บาท

จํานวน

55,000.00 บาท

จํานวน

3,000.00 บาท

รวม

35,000.00 บาท

จํานวน

100.00 บาท

จํานวน

100.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
1.1.2 ภาษีบํารุงทองที่
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
1.1.3 ภาษีปาย
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
2.1 ประเภทรายรับ
2.1.1 คาธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา
่
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
2.1.2 คาธรรมเนียมปดแบบปายประกาศเพือโฆ
่ ษณาประชาชน

- ประมาณการไวนอยกวาปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บไดนอยลง
2.1.3 คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกพนักงาน

จํานวน

400.00 บาท

จํานวน

200.00 บาท

จํานวน

27,100.00 บาท

จํานวน

1,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
2.1.4 คาปรับผูกระทํ
 าผิดกฎหมายและขอบัญัติทองถิน่
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
2.1.5 คาปรับการผิดสัญญา
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
2.1.6 คาธรรมเนียมการสอบคัดเลือก
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
2
3

2.1.7 คาธรรมเนียมการรับสมัครนายกและสมาชิกสภา

จํานวน

5,000.00 บาท

จํานวน

1,000.00 บาท

2.1.9 คาธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพ
จํานวน
่
นัน
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม

100.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
2.1.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 ประเภทรายรับ
3.1.1 ดอกเบียเงินฝากธนาคาร
้

รวม

47,000.00 บาท

จํานวน

47,000.00 บาท

รวม

15,000.00 บาท

จํานวน

10,000.00 บาท

จํานวน

5,000.00 บาท

รวม

1,000.00 บาท

จํานวน

1,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
4.1 ประเภทรายรับ
4.1.1 คาขายแบบแปลน
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
4.1.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
5. หมวดรายไดจากทุน
5.1 ประเภทรายรับ
5.1.1 คาขายทอดตลาดหลักทรัพยสิน
- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะจั
่
ดเก็บเทาเดิม
รายไดทีรัฐบาลเก็บแล
่
วจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
6. หมวดภาษีจัดสรร
6.1 ประเภทรายรับ
6.1.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ

รวม

10,622,000.00 บาท

จํานวน

20,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะไ
่
ดรับจัดสรรเทาเดิม
6.1.2 ภาษีสุรา

จํานวน

585,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะไ
่
ดรับจัดสรรเทาเดิม
6.1.3 ภาษีสรรพสามิต

จํานวน

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะไ
่
ดรับจัดสรรเทาเดิม
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1,290,000.00 บาท

6.1.4 คาภาคหลวงแร

จํานวน

25,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะไ
่
ดรับจัดสรรเทาเดิม
6.1.5 คาภาคหลวงปโตรเลียม

จํานวน

80,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะไ
่
ดรับจัดสรรเทาเดิม
6.1.6 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทีดิน
่

จํานวน

280,000.00 บาท

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะไ
่
ดรับจัดสรรเทาเดิม
6.1.7 ภาษีมูลคาเพิม่ ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขันตอนกระจาย
้
อํานาจฯ

จํานวน

6,957,000.00 บาท

จํานวน

1,385,000.00 บาท

- ประมาณการไวเพิม่ ขีน้ เนืองจากไ
่
ดรับจัดสรรเพิม่ ขึน้
6.1.8 ภาษีมูลคาเพิม่ 1 ใน 9 จํานวน

- ประมาณการไวเทากับปทีผานม
่ า เนืองจากคาดวาจะไ
่
ดรับจัดสรรเทาเดิม
รายไดทีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ
่
น่
7. หมวดเงินอุดหนุนทัวไ
่ ป

รวม

6,000,000.00 บาท

7.1 ประเภทรายรับ
7.1.1 เงินอุดหนุนทัวไ
่ ป

จํานวน

6,000,000.00 บาท

- ประมาณการไวเพิม่ ขีน้ เนืองจากไ
่
ดรับอุดหนุนเพิม่ ขึน้
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล อําเภอสองพีน่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานบริหารทัวไ
่ ป
งานบริหารงานทัวไ
่ ป
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน

813,800.00

951,900.00

1,256,052.00

1,122,036.00

1,404,160.00

40.30

1,970,010.00

ประเภทรายจาย เงินประจําตําแหนง

38,500.00

42,300.00

97,555.00

113,400.00

151,200.00

0.00

151,200.00

0.00

0.00

37,394.00

50,400.00

67,200.00

100.00

67,200.00

ประเภทรายจาย เงินเพิมตาง
่
ๆ ของพนักงาน

39,840.00

35,550.00

172,678.00

43,490.00

160,800.00

-100.00

0.00

ประเภทรายจาย คาจางพนักงานจาง

60,960.00

53,400.00

64,080.00

48,060.00

64,080.00

205.37

195,680.00

ประเภทรายจาย เงินเพิมตาง
่
ๆ ของพนักงานจาง

18,000.00

15,660.00

43,920.00

32,940.00

43,920.00

126.14

99,320.00

ประเภทรายจาย เงินเดือนนายก และรองนายก

385,839.00

413,200.00

385,208.00

364,200.00

495,160.00

3.82

514,080.00

ประเภทรายจาย เงินอืน
่ ๆ
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

ประเภทรายจาย คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

43,199.00

38,400.00

29,832.00

28,231.00

38,400.00

9.69

42,120.00

ประเภทรายจาย คาตอบแทนประจําตําแหนง

43,199.00

38,400.00

29,832.00

28,321.00

38,400.00

9.69

42,120.00

ประเภทรายจาย เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก

68,759.00

68,800.00

57,259.00

59,034.00

82,560.00

4.65

86,400.00

ประเภทรายจาย เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.

890,791.00

953,500.00

1,007,662.00

806,142.00

1,144,200.00

4.46 1,195,200.00

2,402,887.00

2,611,110.00

3,181,472.00

2,696,254.00

3,690,760.00

18.22 4,363,330.00

17,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41,900.00

12,178.00

19,450.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

10,620.00

5,040.00

3,360.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

23,260.00

33,621.00

63,939.00

1,050.00

10,000.00

-100.00

0.00

1,937.00

6,076.00

8,278.00

3,904.00

10,000.00

0.00

10,000.00

95,117.00

56,915.00

95,027.00

4,954.00

110,000.00

-9.09

100,000.00

18,710.00

149,267.52

170,696.00

144,330.00

200,000.00

-35.00

130,000.00

รวมหมวดเงินเดือน
งบดําเนินการ
หมวด คาตอบแทน
ประเภทรายจาย เบียประชุม
้
ประเภทรายจาย คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ

อันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทรายจาย คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมหมวดคาตอบแทน
หมวด คาใชสอย
ประเภทรายจาย รายจายเพือใหไ
่ ดมาซึงบริการ
่
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือน มิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

0.00

0.00

11,320.00

2,095.00

20,000.00

0.00

20,000.00

119,618.25

345,249.00

596,199.80

313,664.50

293,220.00

54.49

453,000.00

8,130.00

27,995.00

5,665.00

14,126.00

30,000.00

166.67

80,000.00

146,458.25

522,511.52

783,880.80

474,215.50

543,220.00

25.73

683,000.00

26,430.00

37,315.10

51,182.00

43,207.00

50,000.00

0.00

50,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

4,400.00

29,500.00

5,175.00

10,000.00

10,000.00

100.00

20,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุงานบานงานครัว

8,270.00

11,625.00

13,354.00

29,537.00

20,000.00

100.00

40,000.00

ประเภทรายจาย วัสดุเชือเพลิ
้
งและหลอลืน
่

67,210.00

79,570.00

89,099.40

70,270.00

120,000.00

-16.67

100,000.00

ประเภทรายจาย วัสดุคอมพิวเตอร

29,540.00

31,020.00

46,220.00

35,750.00

40,000.00

25.00

50,000.00

ประเภทรายจาย วัสดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

450.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

ประเภทรายจาย วัสดุยานพาหนะและขนสง

0.00

0.00

0.00

10,000.00

10,000.00

100.00

20,000.00

135,850.00

189,480.10

205,030.40

198,764.00

255,000.00

11.76

285,000.00

137,628.64

177,437.79

176,536.90

126,480.25

150,000.00

25.00

200,000.00

ประเภทรายจายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
่
ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิ
่
บต
ั ิ
ราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอืน
่
ประเภทรายจาย รายจายเพือบํ
่ ารุงรักษาหรือซอมแซม

รวมหมวดคาใชสอย
หมวด คาวัสดุ
ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน

รวมหมวดคาวัสดุ
หมวด คาสาธาณูปโภค
ประเภทรายจาย คาไฟฟา
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

ประเภทรายจาย คาโทรศัพท

4,776.48

3,762.33

2,693.19

3,322.35

10,000.00

0.00

10,000.00

ประเภทรายจาย คาไปรณีย

7,663.00

5,406.00

10,274.00

4,974.00

10,000.00

0.00

10,000.00

11,427.60

11,427.60

11,427.60

8,570.70

30,000.00

-33.00

20,000.00

161,495.72

198,033.72

200,931.69

143,347.30

200,000.00

20.00

240,000.00

รวมงบดําเนินการ

538,920.97

966,940.34

1,284,869.89

821,280.80

1,108,220.00

ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ

45,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

45,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

45,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

0.00

20,000.00

67,600.00

63,000.00

61,500.00

78,285.00

78,400.00

-74.49

20,000.00

0.00

0.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,480.00

35,240.00

18,832.00

0.00

26,000.00

38.46

36,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

36,000.00

137,810.00

15,900.00

55,072.49

40,940.00

50,000.00

-20.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00

-76.92

30,000.00

ประเภทรายจาย คาบริการทางดานโทรคมนาคม

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

18.03 1,308,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน

งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย ครุภัณฑสํานักงาน
ประเภทรายจาย ครุภัณฑงานบานงานครัว
ประเภทรายจาย ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทรายจาย ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินสิง่ กอสราง
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รายจายจริง

ประมาณการ
ป 2557

ป 2555

ป 2556

218,890.00

114,140.00

148,404.49

119,225.00

284,400.00 - 53.59

132,000.00

218,890.00

114,140.00

148,404.49

119,225.00

284,400.00 - 43.04

162,000.00

0.00

8,500.00

8,500.00

0.00

8,500.00

0.00

8,500.00

รวมหมวดรายจายอืน่

0.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

0.00

8,500.00

รวมงบรายจายอืน่

0.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

8,500.00

0.00

8,500.00

รวมงานบริหารทัวไ
่ ป

3,205,697.97

3,720,690.34

4,643,246.38

4,643,246.38

5,111,880.00

553,500.00

624,040.00

644,580.00

590,080.00

730,000.00

50.68

1,100,000.00

0.00

0.00

19,016.00

31,500.00

42,000.00

0.00

42,000.00

53,440.00

45,740.00

110,710.00

23,335.00

100,000.00 - 100.00

0.00

ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงานจาง

0.00

48,060.00

64,080.00

48,060.00

64,080.00

40.45

90,000.00

ประเภทรายจาย เงินเพิมพนักงานจาง
่

0.00

14,820.00

43,920.00

32,940.00

43,920.00

0.18

44,000.00

รวมหมวดครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง

ป 2554

%

ป 2558

งบรายจายอืน่
หมวดรายจายอืน
่
ประเภทรายจายอืน
่

14.67 5,861,830.00

แผนงานบริหารทัวไ
่ ป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน
ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน
ประเภทรายจาย เงินประจําตําแหนง
ประเภทรายจาย เงินเพิมตาง
่
ๆ
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รายจายจริง

ประมาณการ
ป 2557

ป 2555

ป 2556

รวมหมวดเงินเดือน

606,940.00

732,660.00

882,306.00

725,915.00

980,000.00

30.20 1,276,000.00

รวมงบบุคลากร

606,940.00

732,660.00

882,306.00

725,915.00

980,000.00

30.20 1,276,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

40,000.00

9,404.00

7,554.00

10,321.50

9,854.50

20,000.00

50.00

30,000.00

ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

28,646.00

35,198.00

15,982.00

76,459.00

80,000.00 - 100.00

0.00

ประเภทรายจาย คาตอบแทนนอกเวลาราชการ

2,520.00

0.00

0.00

0.00

40,570.00

42,752.00

26,303.50

86,313.50

81,320.00

16,200.00

114,090.00

12,275.00

5,972.00

4,020.00

1,555.00

38,864.00

23,912.00

2,100.00
128,256.00

(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง

ป 2554

%

ป 2558

งบดําเนินการ
หมวด คาตอบแทน
ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอั

นเปนประโยชนฯ
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

รวมหมวดคาตอบแทน

10,000.00

0.00

10,000.00

150,000.00 - 46.67

80,000.00

หมวด คาใชสอย
ประเภทรายจาย รายจายใหไดมาซึงบริการ
่
ประเภทรายจาย รายจายเพือบํารุงรักษาหรือซอมแซม
่

70,000.00 -

28.57

50,000.00

0.00

20,000.00

50.00

30,000.00

24,448.00

0.00

140,000.00

35.71

190,000.00

0.00

1,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44,132.00

141,163.00

12,275.00

230,000.00

17.39

270,000.00

ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติ
่
ราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ๆ
ประเภทรายจายรายจายเกียวกับการรับรองและพิธีการ
่

รวมหมวดคาใชสอย

-31-

รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

หมวด คาวัสดุ
ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน

17,857.25

24,937.10

12,540.15

28,102.05

30,000.00

33.33

40,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุคอมพิวเตอร

56,950.00

46,340.00

41,132.00

35,820.00

40,000.00

25.00

50,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุเชือเพลิ
้ งและหลอลืน
่

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100.00

20,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุงานบานงานครัว

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

74,807.25

71,277.10

53,672.15

63,922.05

90,000.00

33.33

120,000.00

243,633.25

158,161.10

221,138.65

162,510.55

470,000.00

0.00

470,000.00

ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสํานักงาน

18,400.00

30,800.00

48,000.00

0.00

5,000.00

-100.00

0.00

ประเภทรายจาย คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

22,900.00

16,720.00

41,409.00

0.00

60,600.00

-100.00

0.00

ประเภทรายจาย คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

38,000.00

ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

50.00

30,000.00

41,300.00

47,520.00

89,409.00

0.00

85,600.00

-20.56

68,000.00

41,300.00

47,520.00

89,409.00

0.00

85,600.00

-20.56

68,000.00

891,873.25

938,341.10

1,192,853.65

888,425.55

1,535,600.00

18.13 1,814,000.00

4,097,571.22

4,659,031.44

5,836,100.03

5,531,671.93

6,647,480.00

15.47 7,675,830.00

รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ

รวมหมวดครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารทัวไ
่ ป
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติ
่

0.00

412,156.00

345,328.25

352,860.88

450,000.00 -

6.67

420,000.00

0.00

412,156.00

345,328.25

345,328.25

450,000.00 -

6.67

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมงบดําเนินการ

0.00

412,156.00

345,328.25

345,328.25

460,000.00 -

8.70

420,000.00

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

0.00

412,156.00

345,328.25

345,328.25

460,000.00 -

8.70

420,000.00

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

0.00

412,156.00

345,328.25

345,328.25

460,000.00 -

8.70

420,000.00

ราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอืน
่

รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
ประเภทรายจาย คาวัสดุเครืองดับเพลิ
่
ง
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทัวไ
่ ปเกียวกับการศึกษา
่
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน

389,880.00

419,400.00

424,032.00

338,340.00

470,280.00

39.55

656,280.00

0.00

0.00

8,454.00

0.00

75,120.00

0.00

75,120.00

รวมหมวดเงินเดือน

389,880.00

432,486.00

432,486.00

338,340.00

545,400.00

34.10

731,400.00

รวมงบบุคลากร

389,880.00

432,486.00

432,486.00

338,340.00

545,400.00

34.10

731,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

50.00

30,000.00

32,210.00

48,275.00

77,378.00

77,378.00

10,000.00 - 100.00

0.00

32,210.00

48,275.00

77,378.00

77,378.00

0.00

30,000.00

ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน
ประเภทรายจาย เงินเพิมตาง
่
ๆ ของพนักงาน

งบดําเนินการ
หมวด คาตอบแทน
ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอั

นเปนประโยชนฯ
ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวมหมวดคาตอบแทน
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30,000.00

รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ
ป 2557

ป 2556

(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

หมวด คาใชสอย

32,100.00

78,300.00

26,800.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

159,284.00

45,548.00

289,710.00

24,100.00

110,000.00

10.91

122,000.00

5,200.00

3,700.00

0.00

10,000.00

100.00

20,000.00

196,584.00

127,548.00

55,510.00

55,510.00

140,000.00

15.71

162,000.00

949.00

8,886.00

6,354.00

15,850.00

10,000.00

0.00

10,000.00

16,140.00

15,720.00

7,580.00

15,270.00

20,000.00

50.00

30,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ

17,089.00

24,606.00

13,934.00

13,934.00

30,000.00

33.33

40,000.00

รวมงบดําเนินการ

245,883.00

200,429.00

146,822.00

146,822.00

200,000.00

16.00

232,000.00

0.00

4,700.00

18,000.00

0.00

12,500.00

0.00

12,500.00

13,950.00

18,989.00

18,832.00

0.00

0.00

100.00

36,000.00

รวมหมวดคาครุภัณฑ

13,950.00

23,689.00

36,832.00

0.00

12,500.00

288.00

48,500.00

รวมงบลงทุน

13,950.00

23,689.00

36,832.00

0.00

12,500.00

288.00

48,500.00

649,713.00

643,518.00

616,140.00

616,140.00

757,900.00

ประเภทรายจาย เพือใหไ
่ ดมาซึงบริการ
่
ประเภทรายจาย เกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติราชการ
่
ทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ
ประเภทรายจาย เพือบํารุงรักษาหรือซอมแซม
่

รวมหมวดคาใชสอย

-

หมวด คาวัสดุ
ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน
ประเภทรายจาย คาวัสดุคอมพิวเตอร

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสํานักงาน
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑคอมพิวเตอร

รวมงานบริหารทัวไ
่ ปเกียวกับการศึกษา
่
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33.51 1,011,900.00

รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

งานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
22,702.00

9,150.00

0.00

0.00

32,640.00

-29.11

23,140.00

6,672.00

0.00

0.00

0.00

18,000.00

0.00

18,000.00

รวมหมวดเงินเดือน

29,374.00

9,150.00

0.00

0.00

50,640.00

-18.76

41,140.00

รวมงบบุคลากร

29,374.00

9,150.00

0.00

0.00

50,640.00

-18.76

41,140.00

72,500.00

58,050.00

105,450.00

0.00

100,000.00

0.00

100,000.00

64,753.00

98,497.00

122,138.00

202,661.00

322,200.00

-33.89

213,000.00

137,253.00

156,547.00

227,588.00

202,661.00

422,200.00

-25.86

313,000.00

ประเภท คาจางพนักงานจาง
ประเภท เงินเพิมตาง
่
ๆของพนักงานจาง

งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภท รายจายเพือใหไ
่ ดมาซึงบริการ
่
ประเภทรายจาย เกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติราชการ
่
ทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

รวมหมวดคาใชสอย
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

หมวด คาวัสดุ
ประเภทรายจายคาอาหารเสริมนม

186,830.00

152,506.00

176,041.80

164,745.00

325,080.00

5.51

343,000.00

ประเภทรายจายคาอาหารกลางวัน

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ประเภทรายจายคาวัสดุเครืองแตงกาย
่

24,850.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ประเภทรายจายคาวัสดุการศึกษา

15,449.00

4,927.00

0.00

17,129.00

20,000.00

0.00

20,000.00

3,923.00

19,500.00

14,700.00

19,268.00

20,000.00

0.00

20,000.00

231,052.00

176,933.00

190,741.80

201,142.00

365,080.00

4.91

383,000.00

2,340.62

3,050.94

5,449.03

4,331.04

20,000.00

0.00

20,000.00

750.00

658.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

2,000.00

3,090.62

3,708.94

5,449.03

4,331.04

22,000.00

0.00

22,000.00

371,395.62

337,188.94

423,778.83

408,134.04

809,280.00

-11.28

718,000.00

ประเภทรายจายคาวัสดุงานบานงานครัว

รวมหมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทรายจาย คาไฟฟา
ประเภทรายจาย คาน้าประปา
ํ

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-25.00

30,000.00

รวมหมวดคาครุภัณฑทีดิน
่ และสิงกอสราง
่

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-25.00

30,000.00

รวมงบลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

-25.00

30,000.00

0.00

347,100.00

343,200.00

0.00

512,000.00

4.69

536,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

0.00

347,100.00

343,200.00

343,200.00

512,000.00

4.69

536,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

0.00

347,100.00

343,200.00

343,200.00

512,000.00

4.69

536,000.00

รวมงานระดับกอนวันเรียนและประถมศึกษา

400,769.62

693,438.94

766,978.83

751,334.04

1,411,920.00

-6.15 1,325,140.00

รวมแผนงานการศึกษา

1,050,482.62

1,336,956.94

1,383,118.83

1,367,474.04

2,169,820.00

7.71 2,337,040.00

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ินสิง่ กอสราง

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทัวไ
่ ปเกียวกับสาธารณ
่
สุข
งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย

1,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

26,475.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27,475.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

3,716.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ

3,716.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมงบดําเนินการ

31,191.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,691.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0.00

20,000.00

ประเภทรายจาย รายจายใหไดซึงบริการ
่
ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติ
่
ราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอืน
่

รวมหมวดคาใชสอย
หมวด คาวัสดุ
ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน

งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย คาครุภัณฑสํานักงาน

รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานทัวไ
่ ปเกียวกับสาธารณ
่
สุข
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่
งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติ
่

23,200.00

11,075.00

6,500.00

0.00

60,000.00

33.33

80,000.00

23,200.00

11,075.00

6,500.00

0.00

60,000.00

33.33

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมหมวดคาวัสดุ

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมงบดําเนินการ

23,200.00

11,075.00

6,500.00

0.00

70,000.00

28.57

90,000.00

ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ

111,700.00

60,000.00

60,000.00

90,000.00

60,000.00

50.00

90,000.00

รวมหมวดอุดหนุน

111,700.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

50.00

90,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

111,700.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

50.00

90,000.00

รวมงานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอืน่

134,900.00

71,075.00

66,500.00

66,500.00

130,000.00

38.46

180,000.00

รวมแผนงานสาธารณสุข

170,591.00

71,075.00

66,500.00

66,500.00

150,000.00

33.33

200,000.00

ราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอืน
่

รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
ประเภทรายจาย คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย

งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติ
่

24,450.00

17,250.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมหมวดคาใชสอย

24,450.00

17,250.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมงบดําเนินการ

24,450.00

17,250.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห

24,450.00

17,250.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

24,450.00

17,250.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

ราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอืน
่
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไ
่ ปเกียวเคหะและชุมชน
่
งบบุคลากร
หมวด เงินเดือน

211,400.00

117,220.00

219,730.00

203,520.00

574,140.00

-36.15

366,580.00

32,480.00

16,410.00

19,560.00

14,130.00

61,560.00

-79.24

12,780.00

162,560.00

234,960.00

256,320.00

192,240.00

256,320.00

0.00

256,320.00

48,000.00

62,640.00

175,680.00

131,760.00

175,680.00

0.00

175,680.00

454,440.00

431,230.00

671,290.00

541,650.00

1,067,700.00

-24.01

811,360.00

ประเภทรายจาย คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอั

นเปนประโยชนฯ

0.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

66.67

50,000.00

ประเภทรายจาย คาตอบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

0.00

0.00

7,140.00

4,200.00

20,000.00

50.00

30,000.00

ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

2,437.00

4,639.00

4,404.00

2,202.00

10,000.00

0.00

10,000.00

ประเภทรายจาย เงินชวยเหลือรักษาพยาบาล

22,774.00

13,826.00

138,212.00

0.00

10,000.00

-100.00

0.00

25,211.00

18,465.00

149,756.00

6,402.00

70,000.00

28.57

90,000.00

ประเภทรายจาย เงินเดือนพนักงาน
ประเภทรายจาย เงินเพิมตาง
่
ๆ
ประเภทรายจาย คาจางพนักงานจาง
ประเภทรายจาย เงินเพิมตาง
่
ๆ พนักงานจาง

รวมหมวดเงินเดือน
งบดําเนินการ
หมวด คาตอบแทน

รวมหมวดคาตอบแทน
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

หมวด คาใชสอย
ประเภทรายจาย รายจายใหไดซึงบริการ
่

15,736.00

13,500.00

40,500.00

321,720.00

50,000.00

100.00

100,000.00

ประเภทรายจาย รายจายเพือบํารุงรักษาทรัพย
่
สน
ิ

39,310.00

15,963.00

1,590.00

3,500.00

50,000.00

0.00

50,000.00

1,850.00

18,816.00

6,330.00

26,252.00

50,000.00

0.00

50,000.00

56,896.00

48,279.00

48,420.00

351,472.00

150,000.00

33.33

200,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุสํานักงาน

10,984.00

8,018.00

9,438.00

19,510.00

35,000.00

14.29

40,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุคอมพิวเตอร

16,765.00

43,765.00

29,313.00

27,400.00

30,000.00

66.67

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

18,240.00

33,660.00

25,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุน้ามันเชื
ํ
อเพลิ
้ งและหลอลืน
่

0.00

31,482.00

67,860.00

91,780.00

100,000.00

0.00

100,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

0.00

4,560.00

0.00

28,253.00

30,000.00

0.00

30,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100.00

20,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุกอสราง

0.00

0.00

0.00

32,919.00

50,000.00

60.00

80,000.00

45,989.00

121,485.00

131,991.00

199,862.00

265,000.00

24.53

330,000.00

128,096.00

188,229.00

330,167.00

557,736.00

515,000.00

20.39

620,000.00

ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติ
่
ราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอืน
่

รวมหมวดคาใชสอย
หมวด คาวัสดุ

ประเภทรายจาย คาวัสดุงานบานงานครัว
ประเภทรายจาย คาวัสดุการเกษตร

รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินการ
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

งบลงทุน
หมวด คาครุภัณฑ
ประเภทรายจาย ครุภัณฑสํานักงาน

0.00

0.00

0.00

33,400.00

33,400.00

-85.03

5,000.00

ประเภทรายจาย ครุภัณฑโฆษณาและเพยแพร

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ประเภทรายจาย ครุภัณฑคอมพิวเตอร

21,500.00

0.00

0.00

0.00

42,100.00

-45.37

23,000.00

ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

23,650.00

38,015.00

43,768.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

ประเภทรายจาย ครุภัณฑสํารวจ

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ประเภทรายจาย ครุภัณฑกอสราง

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ประเภทรายจาย ครุภัณฑเกษตร

0.00

33,983.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมหมวดคาครุภัณฑ

45,150.00

111,998.00

43,768.00

33,400.00

125,500.00

-37.85

78,000.00

รวมงบลงทุน

45,150.00

111,998.00

43,768.00

33,400.00

125,500.00

-37.85

78,000.00

627,686.00

731,457.00

1,045,225.00

1,132,786.00

1,708,200.00

รวมงานบริหารทัวไ
่ ปเกียวกับเคหะและชุมชน
่
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-37.97 1,059,630.00

รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

งานไฟฟาและถนน
งบลงทุน
หมวด คาทีด
่ ินและสิง่ กอสราง

38,700.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

100.00

50,000.00

0.00

0.00

272,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการ ปรับปรุงซอมแซมถนนลงลูกรัง

153,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการ คาปดคลองพรอมทอระบายน้าํ

211,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

โครงการ คาปรับปรุงซอมแซมถนนลงหินคลุก

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

43,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

197,600.00

พรอมเกลีย่ แตง หมู 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

83,400.00

โครงการปรับปรุงคันกันน้
้ าํ (ปองกันน้าท
ํ วม) หมู 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

451,000.00

ประเภทรายจาย คาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด
่ ิน
ประเภทรายจาย คากอสรางสิง่ สาธารณูปโภค
โครงการ คาติดตังเสี
้ ยงตามสายประจําหมูบานหมู

 1,3,4,5

โครงการ กอสรางถนนลงลูกรัง
โครงการ กอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุก หมู 1
จากขางบานนายบุญเลีย้ ง ถึงขางบานนายวิสูตรและแยกไป
ถึงบานนายเทวดา อยูด
 ี
โครงการ ปรับปรุงซอมแซมถนนโดยลงดินถมลงหินคลุก
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพรอมเกลีย่ แตง ม.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

182,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

132,000.00

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพรอมเกลีย่ แตง ม.6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

349,000.00

โครงการถมดินเพือรองรับระบบประปาหมู
่
บาน
 หมู 4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

99,000.00

โครงการถมดินเพือรองรับระบบประปาหมู
่
บาน
 หมู 5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

849,000.00

โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพรอมเกลีย่ แตง ม.5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

44,000.00

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

90,400.00

โครงการติดตังปายบอกเขตตําบล
้
หมู 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

20,000.00

116,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

100.00 2,550,000.00

116,000.00

0.00

450,000.00

0.00

0.00

100.00 2,550,000.00

0.00

0.00

168,483.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

168,483.00

0.00

0.00

100.00

0.00

รวมงานไฟฟาและถนน

116,000.00

0.00

168,483.00

0.00

0.00

100.00 2,550,000.00

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

743,686.00

743,686.00

1,663,708.00

1,132,786.00

1,708,200.00

137.66 4,059,630.00

รวมหมวดคาทีดิน
่ และสิงกอสราง
่
รวมงบลงทุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ

รวมหมวดเงินอุดหนุน
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย
ประเภทรายจาย รายจายเกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติ
่

291,920.00

15,475.00

23,635.00

3,150.00

140,000.00

14.29

160,000.00

รวมหมวดคาใชสอย

291,920.00

15,475.00

23,635.00

23,635.00

140,000.00

14.29

160,000.00

รวมงบดําเนินการ

291,920.00

15,475.00

23,635.00

23,635.00

140,000.00

14.29

160,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

341,920.00

65,475.00

73,635.00

73,635.00

190,000.00

10.53

210,000.00

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

341,920.00

65,475.00

73,635.00

73,635.00

190,000.00

10.53

210,000.00

ราชการทีไ่ มเขาลักษณะหมวดอืน
่

งบเงินอุดหนุน
หมวด เงินอุดหนุน
ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่
งบดําเนินการ
หมวด คาใชสอย

50,250.00

57,400.00

60,370.00

120,000.00

140,000.00

178.57

390,000.00

รวมหมวดคาใชสอย

50,250.00

57,400.00

60,370.00

120,000.00

140,000.00

178.57

390,000.00

รวมงบดําเนินการ

50,250.00

57,400.00

60,370.00

120,000.00

140,000.00

178.57

390,000.00

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ

183,000.00

60,000.00

70,000.00

80,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

183,000.00

60,000.00

70,000.00

70,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

รวมงบเงินอุดหนุน

183,000.00

60,000.00

70,000.00

70,000.00

80,000.00

0.00

80,000.00

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่

233,250.00

117,400.00

130,370.00

190,000.00

220,000.00

113.64

470,000.00

ประเภทรายจาย เกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติราชการ
่
ทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ

44,932.00

0.00

44,998.00

47,004.00

48,000.00

0.00

48,000.00

44,932.00

0.00

44,998.00

44,998.00

48,000.00

0.00

48,000.00

57,550.00

118,351.00

85,785.00

150,685.00

210,500.00

47.27

310,000.00

รวมหมวดคาใชสอย

57,550.00

118,351.00

85,785.00

150,685.00

210,500.00

47.27

310,000.00

รวมงบดําเนินการ

102,482.00

118,351.00

130,783.00

195,683.00

258,500.00

38.49

358,000.00

ประเภทรายจาย เงินอุดหนุนสวนราชการ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

236,000.00

246,000.00

-100.00

0.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

246,000.00

-100.00

0.00

รวมงบเงินอุดหนุน

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

246,000.00

-100.00

0.00

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

112,482.00

128,351.00

140,783.00

205,683.00

552,500.00

-35.20

358,000.00

รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

345,732.00

245,751.00

271,153.00

395,683.00

724,500.00

14.29

828,000.00

ประเภทรายจายคาวัสดุกีฬา

รวมหมวดคาวัสดุ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจาย เกียวเนื
่ องกับการปฏิบัติราชการที
่
ไ่ ม
เขาลักษณะรายจายหมวดอืน
่ ๆ

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงิน อุดหนุน
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้าและปาไม
ํ
งบดําเนินการ
หมวด คาวัสดุ

1,810.00

2,880.00

0.00

16,920.00

30,000.00

0.00

30,000.00

1,810.00

2,880.00

0.00

16,920.00

30,000.00

0.00

30,000.00

รวมงบดําเนินการ

1,810.00

2,880.00

0.00

16,920.00

30,000.00

0.00

30,000.00

รวมแผนงานการเกษตร

1,810.00

2,880.00

0.00

16,920.00

30,000.00

0.00

30,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุการเกษตร

รวมหมวดคาวัสดุ
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รายจายจริง

ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
หมวด รายจายงบกลาง

1,234,752.35

999,207.00

200,000.00

1,137,600.00

1,660,000.00

-63.86

600,000.00

2,500.00

6,000.00

9,000.00

9,000.00

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

150.00

50,000.00

35,798.00

48,233.00

64,260.00

31,320.00

90,000.00

-44.44

50,000.00

530,368.00

439,316.00

244,278.00

240,000.00

323,000.00

-84.52

50,000.00

73,000.00

86,000.00

86,000.00

100,000.00

100,000.00

9.50

109,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100,000.00

1,876,418.35

1,578,756.00

603,538.00

1,517,920.00

2,253,000.00

-54.75 1,019,500.00

รวมงานงบกลาง

1,876,418.35

1,578,756.00

603,538.00

1,517,920.00

2,253,000.00

-54.75 1,019,500.00

รวมแผนงานงบกลาง

1,876,418.35

1,578,756.00

603,538.00

1,517,920.00

2,253,000.00

-54.75 1,019,500.00

รวมทุกแผนงาน

8,756,250.09

9,217,313.98 11,015,172.88 11,015,172.88 14,343,000.00

17.13 16,800,000.00

ประเภทรายจาย เงินสํารองจาย
ประเภทรายจาย เบียยั
้ งชีพผูปวยเอสด

ประเภทรายจาย เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการ
ประปา
ประเภทรายจาย เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประเภทรายจาย รายจายตามขอผูกพัน
ประเภทรายจาย เงินสมทบ กบท.
ประเภทรายจาย เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

รวมหมวดงบกลาง
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รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
งบดําเนินการ
หมวดรายจายคาตอบแทน

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

-

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

100.00

20,000.00

28,882.00

21,138.00

134,004.00

23,978.00

20,000.00

50.00

30,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00 -

50.00

10,000.00

ประเภทรายจาย คาวัสดุอืน
่ ๆ

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

66.67

5,000.00

28,882.00

21,138.00

134,004.00

23,978.00

43,000.00

4.65

45,000.00

ประเภท รายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาฯ

รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดรายจายคาใชสอย
ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมหมวดคาใชสอย
หมวด คาวัสดุ
ประเภทรายจาย คาวัสดุกอสราง

รวมหมวดคาวัสดุ

-52-

รายจายจริง
ป 2554

ป 2555

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557
(ณเดือนมิ.ย.)

ป 2557

ยอดตาง
%

ป 2558

หมวด คาสาธารณูปโคภ

66,206.90

75,387.60

71,555.53

65,606.08

84,000.00

7.14

90,000.00

66,206.90

75,387.60

71,555.53

65,606.08

84,000.00

7.14

90,000.00

95,088.90

96,525.60

205,559.53

89,584.08

142,000.00

12.68

160,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

166.67

40,000.00

รวมหมวดคาครุภัณฑ

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

166.67

40,000.00

รวมงานกิจการประปา

95,088.90

96,525.60

205,559.53

89,584.08

157,000.00

27.39

200,000.00

รวมแผนงานการพาณิชย

95,088.90

96,525.60

205,559.53

89,584.08

157,000.00

27.39

200,000.00

ประเภทรายจาย คาไฟฟา

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ
งบลงทุน
หมวดรายจายคาครุภัณฑ
ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

-53-

รายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 16,800,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีจดั สรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 7,675,830 บาท
รวม

5,861,830 บาท

งบบุคลากร

รวม

4,363,330 บาท

หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายการเมือง)

รวม

1,879,920 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนคาเงินเดือน
-นายก อบต. เดือนละ 20,400 บาท เปนเงิน 244,800 บาท
-รองนายก อบต. เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 อัตรา
เปนเงิน 269,280 บาท

จํานวน 514,080 บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง
-นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
-รองนายก อบต. เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา
เปนเงิน 21,120 บาท

จํานวน 42,120

บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ
-นายก อบต. เดือนละ 1,750 บาท เปนเงิน 21,000 บาท
-รอง นายก อบต. เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 อัตรา
เปนเงิน 21,120 บาท

จํานวน 42,120

บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนเลขานุการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการนายก อบต.
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 86,400

บาท

ประเภทรายจายเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.
-คาตอบแทนประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท
เปนเงิน 134,640 บาท
-คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท
เปนเงิน 110,160 บาท

จํานวน 1,195,200 บาท

-คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท
จํานวน 10 อัตรา เปนเงิน 864,000 บาท
-คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท
เปนเงิน 86,400 บาท
ทั้งนี้ถือปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคา
ตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554
ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2554
หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงาน
สวนตําบลประจําป จํานวน 7 อัตรา
ดังนี้
-ตําแหนง ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง บุคลากร จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

รวม

2,483,410 บาท

จํานวน 1,970,010 บาท

ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง
-เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง จํานวน 3 อัตรา ดังนี้
- ตําแหนง ปลัด อบต.
- ตําแหนง รองปลัด อบต.
- ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด

จํานวน 151,200 บาท

ประเภทรายจายเงินอื่นๆ
เพื่อจายเปนเงินอื่นคาตอบแทนผูบริหารระดับกลาง (ระดับ8)
จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 67,200 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่อยูในสังกัด
-ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 195,680 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มตาง ๆ เชนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 99,320 บาท

- ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
โดยคํานวณและตั้งจายใหครบทั้ง 12 เดือน หรือ โดยมิใหสูงเกิน
กวารอยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบดําเนินการ

รวม 1,308,000 บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน

รวม

100,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบ ดังนี้
จํานวน 70,000 บาท
-คาตอบแทน เจาหนาที่ในการเลือกตั้ง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
คณะกรรมการจัดซื้อ จัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง ขาราชการ
พนักงานหรือลูกจางของสวนราชการ หนวยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทอื่นที่องคการบริหารสวนตําบลขอ
ยืมตัวมาชวยปฏิบัติงานชั่วคราว สมาชิก อปพร. หนวยกูชีพกูภัย
เงินรางวัลนําจับกุมผูกระทําผิดตาม
กฎหมายจราจรทางบก ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานสวนตําบล
คณะผูบริหารและผูมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบกําหนด

จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซักฟอก คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน
(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ) คาธรรมเนียมตาง ๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ

จํานวน 130,000 บาท

683,000 บาท

ดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการตาง ๆ คาติดตั้งๆ ไฟฟา
คาติดตั้งประปา คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปา
เพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตาง ๆ ในการ
ติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน
และเครื่องโทรศัพทภายใน) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- คารับรองในการตอนรับบุคลากรหรือคณะบุคคลที่มา
นิเทศงาน ตรวจงานหรือ เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน
-คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการคณะ
ตาง ๆ ที่ปฏิบัติหนาที่ใหกับ อบต. จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 10,000 บาท
จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน 453,000 บาท
- คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง และรณรงคประชาสัมพันธการเลือก
จํานวน 30,000 บาท
ตั้งสําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี
คณะกรรมการการเลือก ตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่
16 มิถุนายน 2552 รวมทั้งการประชาสัมพันธ รณรงค หรือการใหขอมูลขาว
สารแกประชาชนทราบถึงสิทธิและหนาที่ และการมีสวนรวมทางการเมืองใน
การเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 หนา 91 ขอ 2 )
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาลงทะเบียนตาง ๆ

จํานวน 80,000 บาท

- คาใชจายในโครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จํานวน 20,000 บาท
และโครงการตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 9 หนา 37 )
จํานวน 20,000 บาท
- คาใชจายในการส งเสริ มสนั บสนุน การจั ดทําแผนชุ มชนเพื่ อนําข อมูล มา
จัด ทําแผน พั ฒนา อบต. การจัด เวทีประชาคมเพื่ อสงเสริ มการมีสว นรว ม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพั ฒนา อบต. ฯลฯ เพื่ อจ ายเปนคาใชจ าย
ในการจั ดซื้ อวัสดุ อุป กรณ ป าย คาจางเหมาถ ายเอกสาร เขาเล ม ค าอาหาร
อาหารวางน้ําดื่ม (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 2 หนา 100 )

จํานวน 25,000 บาท

-คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรฯลฯ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 1 หนา 93 )

-คาใชจายในโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานผูนําตําบลตนตาล พนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจาง ฯลฯ เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและ
เครื่องดื่มและคาใชจายอืน่ ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ
2558- 2560 ขอ 1 หนา 93 )

จํานวน 100,000 บาท

-คาใชจายโครงการเสริมสรางความรูในกระบวนการประชาธิปไตย ฯลฯ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 3 หนา 92 )
-คาใชจายในโครงการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน
ตําบลตนตาล ฯลฯ เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม
และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ

จํานวน 150,000 บาท

- คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน
คาของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯลฯ

จํานวน 5,000 บาท

- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม ฯลฯ สําหรับในงาน
ราชพิธีวันสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ และตามวาระโอกาสที่
จําเปนและมีความสําคัญตาง ๆ

จํานวน 3,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ
ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน ฯลฯ
หมวดรายจายคาวัสดุ
ประเภทรายจายคาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน โตะตาง ๆ
เกาอี้ตาง ๆ ตูตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด
ยางลบ คลิป เปก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน
กระดาษไข สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ํายาลบกระดาษไข
ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ กระดานดําแผนปายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง
(ตอผื่น) พรม (ตอผืน) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
แผนกั้นหอง กระเปาฯลฯ
ประเภทรายจายคาวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
อุปกรณอื่น ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก มุง ผาปูที่นอน
ปลอกหมอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม แกวน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่
ซื้อจากเอกชนถาด โองน้ํา มีด กระโถน กระติกน้ํารอน หมอหุงขาวไฟฟา
กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส ไมโครเวฟ ฯลฯ

จํานวน 80,000 บาท

รวม 285,000 บาท
จํานวน 50,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
ดีเซล น้ํามันเครื่องน้ํามันกาด จาระบี กาส แกสหุงตม ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุตาง ๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี
ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาการลาง
อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตองกลอง ขาตั้งเขียนภาพ กลองและ
ระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ

จํานวน

5,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร กระดาษตอเนื่อง แผนดิสก โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ

จํานวน

50,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน หลอดไฟฟา
สวิสซไฟฟา ปลั๊กไฟฟา ฟวส ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตาง ๆ เชนแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
น้ํามันเบรค น้ํากรด น้ํากลั่น หลอดไฟฯ กระจกมองขางรถยนต
กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค

รวม 240,000 บาท

ประเภทรายจายคาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
และที่เปนทรัพยสินอื่นของ อบต. และในที่สาธารณะ ฯลฯ

จํานวน 200,000 บาท

ประเภทรายจายคาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ๆ คาใชจายที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลขหมาย
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
ประเภทรายจายคาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา
ไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาโทรสาร คาเทเลกซ คาวิทยุติดตามตัว คาวิทยุสื่อสาร
คาสื่อสารผานดาวเทียม คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอื่น ๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี
คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

งบลงทุน

รวม 162,000 บาท

หมวดรายจายคาครุภัณฑ

รวม

ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก. 353-2532) จํานวน 2 ตู
ราคาตูละ 5,000 บาท รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
-คาจัดซื้อตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก (มอก. 63 - 2523) จํานวน 1 ตู
รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

132,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท
จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 8,000 บาท

-คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน ระดับ 1- 5 จํานวน 1 ตัว
สําหรับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
รูปแบบและราคาตามทองตลาดทัว่ ไป ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

จํานวน 2,000 บาท

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
-คาจัดซื้อเครื่องรับสง – วิทยุ ขนาดกําลังสง 5 วัต จํานวน 3 เครื่อง
ราคาเครื่องละ 12,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ประกอบดวย
ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน เสายาง เหล็กพับ
รายละเอียดและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ จากสํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงบประมาณ กุมภาพันธ 2557

จํานวน 36,000 บาท

ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร
-คาจัดซือ้ เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
-มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
-มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที

จํานวน 36,000 บาท

-มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 MB
-สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
-สามารถใชไดกับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถาด
ใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน
รายละเอียดและราคาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ณ กุมภาพันธ พ.ศ. 2557
ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาด
ใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
หมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน 30,000 บาท
จํานวน 30,000 บาท

งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น

จํานวน
จํานวน

8,500 บาท
8,500 บาท

ประเภทรายจายอื่น

จํานวน

8,500 บาท

คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง หรือมิไดมาซึ่งครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสราง
จํานวน 8,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษา เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน
และหรือสิ่งกอสราง เชน คาจางบริหารการจัดการระบบตาง ๆ
คาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลาง เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ ตามหนังสือกรมการปกครอง ดวนมาก
ที่ มท 0303.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 หนังสือ
สํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 141 ลงวันที่
30 มิถุนายน 2548
งบเงินอุดหนุน

จํานวน 20,000 บาท

หมวดรายจายเงินอุดหนุน

จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ
จํานวน 20,000 บาท
อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
จํานวน
20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนงบประมาณตามโครงการการปฏิบัติงานของศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท
0808.2 /ว 74 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม

1,814,000 บาท

งบบุคลากร

รวม

1,276,000 บาท

หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

1,276,000 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
จํานวน 1,100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือน
- ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
- เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ประเภทรายจายเงินประจําตําแหนง (ระดับ 7)
ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 42,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางที่อยูในสังกัด
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 90,000 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน 44,000 บาท
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงินเพิ่ม
ตาง ๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
ตําแหนง คนงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2556 โดยคํานวณและตั้งจายใหครบทั้ง 12 เดือน หรือ
โดยมิใหสูงเกินกวารอยละ 40 ของเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบดําเนินการ

รวม

470,000

บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน

รวม

80,000

บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
-เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนสวนตําบลและพนักงาน
จํานวน 40,000 บาท
จางที่มีสิทธิไดรับเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) เพื่อจายเปน
เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ที่มีสิทธิไดรับ

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาใหแก พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4ว1562 ลงวันที่
15 พฤษภาคม 2550

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหกับพนักงานและ
ลูกจางซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

จํานวน 30,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม 270,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก คาซักฟอก
คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวาง บรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน)
คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาว
ทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาเบี้ยประกัน คาใชจายการดําเนินคดีตามคําพิพากษา และคาจางเหมาบริการ
คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณ
ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท(คาใชจายตาง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท
ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน)
คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 190,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตาง ๆ
- โครงการสงเสริมการจัดเก็บรายและประชาสัมพันธการชําระภาษี ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ เพื่อจัดซื้อคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมารถ
ติดตั้งเครื่องขยายเสียง คาจางเหมาจัดทําปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น
ที่จําเปนเพื่อใชในโครงการ

จํานวน 70,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

- โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ฯลฯ
จายเปนคาใชจายในโครงการ เพื่อจัดซื้อคาวัสดุ อุปกรณ คาจางเหมา
คาใชจายอื่นที่จําเปนเพื่อใชในโครงการ

จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุงรักษา
ทรัพยสิน ฯลฯ

จํานวน

หมวดรายจายคาวัสดุ

รวม

ประเภทรายจายคาวัสดุสํานักงาน
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน โตะตาง ๆ เกาอี้ตาง ๆ
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปก เข็มหมุด เทป
พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข สิ่งพิมพที่ไดรับจากการซื้อ
หรือจางพิมพ น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ
กระดานดําแผนปายชื่อสํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปาย
ตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม(ตอผืน)หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป
พระบรมจําลอง แผนกั้นหอง กระเปา ฯลฯ

30,000 บาท

120,000 บาท
40,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุคอมพิวเตอร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
กระดาษตอเนื่อง แผนดิสก โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
ประเภทรายจายวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชกับรถจักรยานยนตสวนกลาง
น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง

จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุงานบานงานครัว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวและวัสดุที่ใชทําความสะอาด
อุปกรณอื่นๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน
ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม แกวน้ํา จานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน
ถาด โองน้ํา มีด กระโถน กระติกน้ํารอน หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน
กระติกน้ําแข็ง ถังแกส ไมโครเวฟ ฯลฯ

เพื่อ

งบลงทุน

รวม

68,000 บาท

หมวดรายจายคาครุภัณฑ

รวม

68,000 บาท

ประเภทรายจายครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถจักรยายนต ขนาด 110 ซีซ.ี
แบบเกียรธรรมดาสําหรับใชในงานประปา และงานทั่วไป ของสวนการคลัง
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
1. ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
- กรณีขนาดต่ํากวาซีซี.ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซ.ี
หรือขนาดเกินกวาซีซี.ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซ.ี
เปนรถจักรยานยนตตามขนาดซีซี.ที่กําหนดไว
2. ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
3. การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 2350-2551
รายละเอียดและราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ จากสํานักมาตรฐาน
งบประมาณ สํานักงานงบประมาณ มีนาคม พ.ศ.2557

จํานวน 38,000

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุง ตามปกติหรือคาซอมกลาง

จํานวน 30,000 บาท

บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120 )

รวม 430,000 บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

รวม

420,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

420,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม

420,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายผลเรือน ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ ําเปนและ
เกี่ยวของตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560
ขอ 11 หนา 95)

จํานวน 420,000 บาท
จํานวน 100,000 บาท

-คาใชจายในโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตางๆ
ฯลฯ เชน เทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต ฯลฯ เปนตน เพื่อจายเปน
คาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 8 หนา 95)

จํานวน 10,000 บาท

- คาใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉินขององคการบริหารสวนตําบลตนตาล ฯลฯ เพื่อจายเปนคา
ใชจายในการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทยฉุกเฉิน หรือคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3 /ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 2 หนา 83)

จํานวน 10,000 บาท

- คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตาง ๆ เชน อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯโดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2554 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 323 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลงวันที่

จํานวน 300,000 บาท

29 ตุลาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2554
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 9 หนา 95 )
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวม

10,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

10,000 บาท

หมวดรายจายคาวัสดุ

รวม

10,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุเครื่องดับเพลิง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน น้ํายาดับเพลิง
อุปกรณดับเพลิง ฯลฯ

จํานวน 10,000

บาท

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

รวม 2,337,040 บาท
รวม 1,011,900 บาท

งบบุคลากร

รวม 731,400 บาท

หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม 731,400 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลและเปนเงินปรับปรุง
ขั้นเงินเดือนของพนักงาน
สวนตําบล ดังนี้
- หัวหนาสวนการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
ประเภทรายจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลรับรอง วาคุณวุฒินั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
- นักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา

จํานวน 656,280 บาท

จํานวน 75,120 บาท

งบดําเนินการ

รวม 232,000 บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน

รวม 30,000 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
-เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน 30,000 บาท
(เงินรางวัลประจําป) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
หมวดรายจายคาใชสอย

รวม

162,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซักฟอก คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน
(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งๆ ไฟฟา คาติดตั้งประปา
คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตาง ๆ
ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณตาง ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑตาง ๆ คาบํารุง
รักษาทรัพยสิน ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน 122,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ
ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน
คาลงทะเบียนตาง ๆ

จํานวน 50,000 บาท

- โครงการจัดงานรัฐพิธี วันสําคัญทางสถาบันพระมหากษัตริยฯลฯ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของตาม โครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 3 หนา 73 )
- โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูประจําตําบล ฯลฯ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของตามโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 4 หนา 87 )

บาท
บาท

-คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม สําหรับในงานราชพิธีวัน
สําคัญตาง ๆ ของทางราชการ และตามวาระโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ
ตาง ๆ

จํานวน 2,000 บาท

หมวดรายจายคาวัสดุ

รวม 40,000

ประเภทรายจายคาวัสดุสํานักงาน

จํานวน 10,000

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน โตะตาง ๆ เกาอี้ตาง ๆ
ตูตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ คลิป เปก
เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน กระดาษไข สิ่งพิมพที่ได
จากการซื้อหรือจางพิมพ น้ํายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม
น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ภาพเขียน แผนที่
พระบรมฉายาลักษณ กระดานดําแผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน
แผนปายจราจร หรือแผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง (ตอผื่น)
พรม (ตอผืน) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
แผนกั้นหอง กระเปาฯลฯ
ประเภทรายจายคาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษบันทึกขอมูล
แผนจัดเก็บขอมูล หมึกสําหรับเครื่องพิมพ และคาจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

บาท

งบลงทุน

จํานวน

48,500

บาท

หมวดรายจายคาครุภัณฑ

รวม

48,500

บาท

ประเภทรายจายครุภัณฑสํานักงาน

จํานวน

12,500

บาท

- เพื่อจายเปนคาตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.353 - 2532)

จํานวน

5,000

จํานวน 1 ตู รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป
(ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 7 จํานวน 1 ชุด
รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป (ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

จํานวน

7,500

ประเภทรายจายครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน 36,000 บาท

- คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ Network
จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท เปนเงิน
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 16 MB
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ
10/100 Base TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
โดยมีถาดใสกระดาษไดไมนอย กวา 250 แผนรายละเอียด
ราคาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557

จํานวน 36,000 บาท

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 1,325,140 บาท

งบบุคลากร

รวม

หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเดือนและเปนเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือน
ของพนักงานจาง ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็กฯ

รวม

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
งบดําเนินการ

บาท

41,140

บาท

41,140 บาท
จํานวน 23,140 บาท

จํานวน 18,000 บาท
รวม

718,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปนคาพาหนะรับ – สงเด็กเล็ก คาจางเหมาบริการตาง ๆ ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

313,000 บาท

จํานวน 213,000 บาท

- โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ
2558 - 2560 ขอ 7 หนา 90)

จํานวน 20,000 บาท

-โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวัน อาหารวาง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 ศูนย (ศพด.ร.ร.วัดสองพี่นอง 21 คน ศพด.ร.ร.บานโคกงูเหา

จํานวน 184,000 บาท

20 คน ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557) รวมจํานวน 41 คน อัตราคนละ
20.- บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560
ขอ 4 หนา 89)
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 คน ๆ
ละ 3,000 บาท

จํานวน 9,000 บาท

หมวดรายจายคาวัสดุ

รวม 383,000 บาท

ประเภทรายจายคาอาหารเสริม (นม)
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
จํานวน 2 ศูนย (ศพด.ร.ร.วัด สองพี่นอง 21 คน ศพด.ร.ร.บานโคก
งูเหา 20 คน) (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 3 หนา 89)
- เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
(ร.ร.วัดสองพี่นอง 92 คน ร.ร.บานโคกงูเหา 42 คน )

จํานวน 343,000 บาท
จํานวน 80,360 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว สิ่งของเครื่องใชตางๆ อุปกรณ
ทําความสะอาดใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุทางการศึกษา
เพื่อจายเปนคาวัสดุทางการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค

รวม

ประเภทรายจายคาน้ําประปา
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 2,000 บาท

ประเภทรายจายคาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาน้ําไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 20,000 บาท

จํานวน 262,640 บาท

22,000 บาท

งบลงทุน

รวม

30,000 บาท

หมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

30,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

จํานวน 30,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
หมวดรายจายเงินอุดหนุน
ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการอาหารกลางวัน
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหแกเด็กนักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 – ป.6 โรงเรียนวัดสองพี่นอง จํานวน 92 คน อัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560
ขอ 4 หนา 89)
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใหแกเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ป.6
โรงเรียนบานโคกงูเหา จํานวน 42 คน อัตรา คนละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 4 หนา 89)

รวม 536,000 บาท
รวม 536,000 บาท
รวม 536,000 บาท
จํานวน 368,000 บาท

จํานวน 168,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

(00110)

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00211)

รวม 200,000 บาท
รวม

20,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

20,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม

10,000 บาท

ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซักฟอก คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน
(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการ
จางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพตาง ๆ ) คาธรรมเนียมตาง ๆ
คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งๆ ไฟฟา คาติดตั้งประปา
คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม
รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ระบบประปาและอุปกรณ คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตาง ๆ
ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา คาเครื่องโทรศัพทพวง
ภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน) คาติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ
ตาง ฯลฯ

จํานวน

10,000 บาท

หมวดคาวัสดุ

รวม 10,000 บาท

คาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน โตะตาง ๆ
เกาอี้ตาง ๆ ตูตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด
ยางลบ คลิป เปก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน
กระดาษไข สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ํายาลบกระดาษไข
ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ กระดานดําแผน ปายชื่อ
สํานักงานหรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตาง ๆ มูลี่
มานปรับแสง(ตอผื่น) พรม (ตอผืน) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป
พระบรมรูปจําลอง แผนกั้นหอง กระเปา ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม 180,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม 90,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม 80,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 80,000 บาท

-คาใชจายโครงการสงเสริมอนามัยสายใยจากแมสูลูก ประจําป 2558 ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ

จํานวน

-คาใชจายโครงการปองกันและควบคุมโรคระบาดตางๆ ประจําป 2558 ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

-คาใชจายในโครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบาในชุมชน ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

-คาใชจายในโครงการชุมชนเขาใจโรคเอดส
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานรณรงคและสงเสริมการ
ปองกันโรคเอดส ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

-คาใชจายโครงการสงเสริมวิถีชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประจําป 2558 ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ

20,000 บาท

จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายจายคาวัสดุ
ประเภทรายจายคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน คาจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ ปองกันโรคพิษสุนัขบา โรคไขเลือดออกและโรคติดตออื่นๆ ฯลฯ

จํานวน 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

หมวดรายจายเงินอุดหนุน

รวม

90,000 บาท

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนเอกชน
-เงินอุดหนุนใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ประจําหมูบาน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจําหมูบาน
6 หมูบาน ในการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขแตละหมูบาน
ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลตนตาล

รวม 90,000
จํานวน 90,000

บาท
บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (00231)

รวม 10,000 บาท
จํานวน 10,000 บาท

งบดําเนินการ

จํานวน 10,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

จํานวน 10,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขารายจายในลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน 10,000 บาท
- คาใชจายในการชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไรภายในตําบลตนตาล ฯลฯ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไร ตามหลักเกณฑ
วาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชน ตามอํานาจหนา
ที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2543 (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 5 หนา 81)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

รวม

4,059,630 บาท

รวม

1,509,630 บาท

งบบุคลากร

รวม

811,630 บาท

หมวดรายจายเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวม

811,630 บาท

ประเภทรายจายเงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนของพนักงาน และเปนเงินปรับปรุงขั้น
เงินเดือนของพนักงานสวนตําบล ดังนี้
-ตําแหนงนักบริหารงานชาง 7
จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงนายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
-ตําแหนงเจาพนักงานประปา
จํานวน 1 อัตรา

จํานวน

366,850

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
สวนตําบล จํานวน 2 อัตราเพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ
ที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล รับรองวาคุณวุฒิ
นั้นเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้ง
หรือระเบียบกฎหมายอื่นกําหนด จํานวน 2 อัตรา

จํานวน 12,780 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจางในสังกัด
-ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 4
อัตรา

จํานวน 256,320 บาท

ประเภทรายจายเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหกับพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับเงิน
เพิ่มตาง ๆ เชนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
-ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 4 อัตรา
ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดยคํานวณ
และตั้งจายใหครบทั้ง 12 เดือน หรือ โดยมิใหสูงเกินกวารอยละ 40
ของเงินงบประมาณรายจายประจําป

จํานวน 175,680 บาท

งบดําเนินการ

รวม 620,000 บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน

รวม 90,000

บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฎิบัติราชการใหแกองคการบริหารสวนตําบล ตามระเบียบกําหนด
จํานวน 50,000 บาท

-คาตอบแทนใหกับคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
คณะกรรมการตรวจการจาง คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
หรือผูควบคุมงานจางจากหนวยงานอื่นๆ ฯลฯ

จํานวน 20,000

บาท

-เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ

จํานวน 30,000

บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท.0808.4/ ว1562 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2550

จํานวน 30,000

บาท

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
ผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่กําหนด

จํานวน

10,000

บาท

หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
คาซักฟอก คาจํากัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน
(ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจาง
เหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ
หรือสิ่งพิมพตางๆ) คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการ
ดําเนินคดตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คาติดตั้งไฟฟา คาติดตั้งประปา
คาจางเหมาเดินทอประปา และติดตั้งอุปกรณประปาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบประปาและอุปกรณ

รวม 200,000
จํานวน 100,000

บาท
บาท

คาติดตั้งโทรศัพท (คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท ยกเวน คาตูสาขา
คาเครื่องโทรศัพทพวงภายใน และเครื่องโทรศัพทภายใน) คาติดตั้งเครื่อง
รับสัญญาณตางๆ ฯลฯ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

จํานวน 50,000

บาท

จํานวน 50,000

บาท

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบินคาลงทะเบียน ฯลฯ
ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑตางๆ
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน
ซอมแซมถนนหินคลุก ซอมแซมถนนลูกรัง วัสดุอื่นๆ ฯลฯ
หมวดรายจายคาวัสดุ
ประเภทรายจายคาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงานตาง ๆ เชน โตะตาง ๆ
เกาอี้ตาง ๆ ตูตางๆ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด
ยางลบ คลิป เปก เข็มหมุด เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคารบอน
กระดาษไข สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพ น้ํายาลบกระดาษไข
ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน
ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ กระดานดําแผนปายชื่อสํานักงาน
หรือหนวยงาน แผนปายจราจร หรือแผนปายตาง ๆ มูลี่ มานปรับแสง
(ตอผื่น) พรม (ตอผืน) หีบเหล็กเก็บเงิน พระพุทธรูป พระบรมรูปจําลอง
แผนกั้นหอง กระเปาฯลฯ

จํานวน 330,000
จํานวน 40,000

บาท
บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพแบบเลเซอร หมึกสําหรับ-เครื่องพิมพ สายเคเบิล แผนดิสก
เมนบอรด เมมโมรี่ซิป เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub)
แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส (Card) เชน Ethernet Card, Lan Card,

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

Anti virus Card, Sound Card เปนตน และคาจัดซือ้ โปรแกรม
หรือซอฟแวรที่มีราคาหนวยหนึ่งไมเกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ประเภทรายจายคาวัสดุงานบานงานครัว
จายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู
ผงซักฟอก มุง ผาปูที่นอน ปลอกหมอน ผาหม ผาปูโตะ ถวยชาม
แกวน้ําจานรอง กระจกเงา น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ถาด โองน้ํา มีด

เพื่อ

กระโถน หมอหุงขาวไฟฟา กระติกน้ํารอน กระติกน้ําแข็ง ถังแกส
ไมโครเวฟ ฯลฯ
ประเภทรายจายคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา
สายไฟฟา สวิตชไฟฟา หลอดไฟฟา ฟวส ฯลฯ

จํานวน

30,000

บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาจัดซือ้ วัสดุตาง ๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร
พูกันและสี ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี
หรือขาวดําที่ไดจาการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตองกลอง
ขาตั้งเขียนภาพ กลองและระวิงใสฟลมภาพยนตร เครื่องกรอเทป
เลนสซูม กระเปาใสกลองถายรูป ฯลฯ

จํานวน

20,000

บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่นสําหรับ
อบต. และเครื่องจักร อบจ. และหนวยงานอื่นฯลฯ

จํานวน 100,000

บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ทอน้ํา อุปกรณประปา
เหล็กเสน ไมแปรรูป สี ตลับเมตร คอน เลื่อย มีด จอบ เสียม อิฐ หิน
ปูน ทราย ฯลฯ

จํานวน

80,000

บาท

งบลงทุน

จํานวน

78,000

บาท

หมวดรายจายคาครุภัณฑ

จํานวน

78,000

บาท

ประเภทรายจายคาครุภัณฑคอมพิวเตอร

จํานวน

23,000

บาท

-คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner
และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบเลเซอร หรือ แบบ LED
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base TX หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกบั A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส
กระดาษไดไมนอยกวา 250 แผนรายละเอียดราคาจากกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
รายละเอียดราคาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557
ประเภทรายจายคาครุภัณฑสํานักงาน
-คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 1-3 จํานวน 1 ชุด
สําหรับเจาพนักงานธุรการ รูปแบบและราคาตามทองตลาดทั่วไป
ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม

จํานวน

5,000 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญซึ่ง
รวมถึงคาซอมบํารุงรักษาตามปกติหรือคาซอมกลาง คาซอมแซม
ไฟฟาสาธารณะ กิจการประปา ฯลฯ

จํานวน 50,000 บาท
ไม

งานไฟฟาและถนน

รวม

2,550,000

บาท

งบลงทุน

รวม

2,550,000

บาท

หมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

50,000

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมปรับปรุงที่ดินที่และ
สิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติฯลฯ

จํานวน 50,000

บาท
บาท

งานไฟฟาและถนน

รวม

2,550,000

งบลงทุน

รวม

2,550,000

หมวดรายจายคาที่ดินและสิ่งกอสราง

รวม

52,600

บาท

จํานวน 52,600

บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมปรับปรุงที่ดินที่และ
สิ่งกอสรางตาง ๆ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติฯลฯ

บาท
บาท

ประเภทรายจายคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
จํานวน 2,497,400 บาท
1. โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุก หมู 1
จํานวน 197,600 บาท
จากขางบานนางบุญเลี้ยง เนตรสวาง ถึง ขางบานนายวิสูตร
จรูญศักดวิวัฒน และแยกไปถึงขางบานนายเทวดา อยูดี
ฐานกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ผิวจราจรกวาง เฉลี่ย 3.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร ความยาว 230 เมตร (หรือมีปริมาตรดิน
ถมไมนอยกวา 966 ลบ.ม. พรอมลงหินคลุก (รายละเอียดตามที่
อบต. กําหนด) พรอมปายโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ
2558 -2560 ขอ 7 หนา37)
2. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนโดยลงดินถมลงหินคลุกพรอม
จํานวน 83,400 บาท
กดเสาเข็มไม หมู 1 บริเวณขางที่นานางละเอียด ถึง ที่นานายโกศล กลิ่นษร
ฐานกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร ผิวบนกวางเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร
(หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา 120 ลบ.ม.) พรอมลงหินคลุกและกด
เสาเข็มไมขนาดหนา 5 " ยาว 6.00 เมตร จํานวน 167 ทอน
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 3 หนา35)
3. โครงการปรับปรุงคันดินกั้นน้ํา (ปองกันน้ําทวม) หมู 1 จากขางบาน
จํานวน 451,000 บาท
นายสนอง ศรีพักดี ถึง ขางบานนางสาลี่ จินดารัตน ฐานกวางเฉลี่ย 3.50 เมตร
ผิวบนกวางเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร
(หรือมีปริมาตรดินถมรวมไมนอยกวา 1,440 ลบ.ม.) พรอมลงหินคลุกและ
กดเสาเข็มไมขนาด Ø 5” ยาว 6.00 เมตร จํานวน 400 ทอน (รายละเอียด
ตามที่ อบต.กําหนด) พรอมปายโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ
2558 -2560 ขอ 2 หนา 63)
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง หมู 2
จํานวน 182,000 บาท

จากขางบานนางหมน คําเภา ถึง ขางที่นานายสลิด ชางกลึงกูล
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว 945 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 425.25 ลบ.ม.)
พรอมปายโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 18 หนา 42)
5. โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 จากบริเวณ
จํานวน 132,000 บาท
ขางบานนายไพโรจน เอกะนัด ถึง ขางบานนางฉลวย บริสุทธิ์
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ความยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 210 ตร.ม.) พรอมปายโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 28 หนา 47)
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง หมู 3
จํานวน 349,000 บาท
จากบริเวณปากคลองบางศาลเจาขางบานนายกฤษณะ ใจตรง ถึง
คลองสงน้ําชลประทานเขตติดตอระหวางหมู 3 และ หมู 6 ผิวจราจร
กวางเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทางยาว 3,140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
(หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 785 ลบ.ม.) พรอมปายโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 30 หนา 48 )
7. โครงการถมดินเพื่อรองรับระบบประปาหมูบานพรอมทางเขา
จํานวน 99,000 บาท
บริเวณขางสะพานบางสนุน หมูที่ 4 ตําบลตนตาล ถมดินทางเขา
ฐานกวางเฉลี่ย 4.50 เมตร ผิวบนเฉลี่ย 2.50 เมตร สูงเฉลีย่ 1.00 เมตร
ความยาว 20 เมตร ถมดินเพื่อรองรับระบบประปาหมูบาน ขนาดกวาง
เฉลี่ย 20.00 เมตร ยาวเฉลี่ย 20.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร
(หรือมีปริมาตรดินถมรวมไมนอยกวา 575.68 ลบ.ม.)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 42 หนา 53)
8. โครงการถมดินเพื่อรองรับระบบประปาหมูบานพรอมทางเขา
จํานวน 849,000 บาท
บริเวณจากขางที่นานายสมเดช ไกรทองสุข หมูที่ 5 ตําบลตนตาล
ถมดินทางเขาฐานกวางเฉลี่ย 6.50 เมตร ผิวบนเฉลี่ย 2.50 เมตร
สูงเฉลี่ย 2.20 เมตร ความยาว 255 เมตร ถมดินเพื่อรองรับระบบ
ประปาหมูบาน ขนาดฐานกวางเฉลี่ย 19.00 เมตร ผิวบนกวางเฉลี่ย
15.00 เมตร ความยาว 25.00 เมตร สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร (หรือมี
ปริมาตรดินถมรวมไมนอยกวา 5,399.20 ลูกบาศกเมตร)
พรอมปายโครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 53 หนา 58)

9.โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง หมู 5
จากบริเวณขางสะพาน คสล. วัดโคกงูเหา ถึงขางบานนางสุรินทร
ผองแผว ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 2.50 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา 100 ลบ.ม.)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 46 หนา 55)
10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 6 บริเวณจาก
ขางบานนายประเสริฐ การะเกตุ ถึง ขางศาลาที่พักริมทาง หมู 6
ผิวจราจรกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร
(หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 140 ตร.ม.) (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ
2558 -2560 ขอ 56 หนา 60)
11.โครงการติดตั้งปายบอกเขตตําบล (หมูที่ 1)
ขนาด 0.75 x 2.10 เมตร จํานวน 2 ปาย
(ปรากฏตาม แผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 10 หนา 38)

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)

จํานวน 44,000 บาท

จํานวน 90,400 บาท

จํานวน 20,000 บาท

รวม 210,000

บาท

รวม 160,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม 160,000

บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

จํานวน 160,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในโครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาสตรี ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการคาอาหารเครื่องดื่ม และคาใช
จายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 1 หนา 72 )

จํานวน 160,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท

- คาใชจายในโครงการศึกษาดูงานกลุมอาชีพตางๆ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเปนและเกี่ยวของ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560
ขอ 3 หนา 72 )

จํานวน 30,000 บาท

- คาใชจายในโครงการหมูบานคนดีศรีสุพรรณ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของตามโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 1 หนา 103 )

จํานวน 20,000 บาท

- คาใชจายในโครงการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม และคาใชจาย
อื่นๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการดําเนินกิจกรรมดานยาเสพติดใหแกเด็ก
เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตําบลตนตาล ตลอดจนผูนําชุมชน อาสาสมัคร
ตางๆ และคณะกรรมการศูนยอํานวยการพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล เพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา
รวมแกไขปญหาของพื้นที่ตําบลตนตาลที่เกิดจากยาเสพติด ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 1 หนา 85 )

จํานวน 20,000 บาท

-คาใชจายในโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานหรือเขารวมงานรัฐพิธี ตลอดจน
กิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ/เอกชนและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของ ฯลฯ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 8 หนา 74 )
-คาใชจายในโครงการสงเสริมและสนับสนุนสรางความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ ฯลฯ เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คา
อาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ทีจ่ ํา
เปนและเกี่ยวของตามโครงการ

จํานวน 20,000 บาท

-คาใชจายในโครงการศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลตนตาลฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมา
บริการ และคาใชจายอื่นๆ ที่เปนและเกี่ยวของตามโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 2 หนา 79 )

จํานวน 10,000 บาท

-คาใชจายในโครงการคาราวานเสริมสรางเด็กและเยาวชน ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบริหารโครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจาง
เหมาบริการและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของตามโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 2 หนา 88 )

จํานวน 10,000 บาท

จํานวน 20,000 บาท

-คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ
ABC (Area Based Collaborative Research) ฯลฯ เพือ่ จายเปนคา
บริหาร โครงการ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของตามโครงการ ตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครอง ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว 893
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2557- 2559
ขอ 4 หนา 81 )

จํานวน 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

หมวดรายจายเงินอุดหนุน

รวม

50,000 บาท

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อจายเปนงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดตามโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการระดับพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรีประจําป 2557 โดยถือปฎิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2 /ว 74 ลงวันที่ 8
มกราคม 2553 (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558- 2560 ขอ 2 หนา 85 )

จํานวน 50,000 บาท
จํานวน 50,000 บาท

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รวม 828,000 บาท
รวม

358,000 บาท

งบดําเนินการ

รวม

358,000 บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม

310,000 บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน 310,000 บาท
-โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป ฯลฯ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการ
และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม โครงการ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 5 หนา 89)
-โครงการจัดงานวันเยาวชนแหงชาติ ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 6 หนา 89)

จํานวน 40,000 บาท

-โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชน ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ ฯลฯ

จํานวน 20,000 บาท

-โครงการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม โครงการ ฯลฯ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 1 หนา 76)

จํานวน 100,000 บาท

-โครงการแขงขันกีฬาภายในตําบลตนตาล ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 1 หนา 76)

จํานวน 50,000 บาท

หมวดรายจายคาวัสดุ

รวม

ประเภทรายจายคาวัสดุกีฬา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
จํานวน 6 หมูบาน (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560
ขอ 2 หนา 76)

จํานวน 48,000 บาท

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

48,000 บาท

รวม

470,000

บาท

งบดําเนินการ

รวม

390,000

บาท

หมวดรายจายคาใชสอย

รวม

390,000

บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
จํานวน 390,000 บาท
-โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใชหลักคําสอนของศาสนา ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 1 หนา 79)

จํานวน 20,000 บาท

-โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข็มแข็ง ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม โครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 3 หนา 79)

จํานวน 10,000 บาท

-โครงการจัดงานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น ฯลฯ
และวันสําคัญทางศาสนา เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ
คาจางเหมาบริการและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม
โครงการ (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 1 หนา 73)

จํานวน 20,000 บาท

-โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและวันครอบครัวประจําป ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม โครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 2 หนา 73)

จํานวน 150,000 บาท

-โครงการสืบสานประเพณีแขงเรือ ประจําตําบล ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม โครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 10 หนา 75)

จํานวน 80,000 บาท

-โครงการสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและคา
ใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตาม โครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 255 - 2560 ขอ 6 หนา 74)

จํานวน 10,000 บาท

-โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวในตําบล ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณตาง ๆ คาจางเหมาบริการและ
คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามโครงการ
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2557 - 2559 ขอ 2 หนา 59)

จํานวน 100,000 บาท

งบเงินอุดหนุน
หมวดรายจายเงินอุดหนุน

รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท

ประเภทรายจายเงินอุดหนุนสวนราชการ

รวม

80,000 บาท

-โครงการอุดหนุนการจัดงานพระราชพิธีอําเภอสองพี่นอง
ประจําป 2558 เพื่ออุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ตามโครงการจัดงานพระราชพิธีอําเภอสองพี่นอง ประจําป 2558
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 8 หนา 35)

จํานวน 20,000 บาท

-โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีมหาสงกรานตจังหวัดสุพรรณบุรี
จํานวน 20,000 บาท
ประจําป 2558 เพื่ออุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ตามโครงการจัดงานประเพณีมหาสงกรานตจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจําป 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 -2560 ขอ 5 หนา 74)
- โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษาอําเภอสองพี่นอง
ประจําป 2558 เพื่ออุดหนุนใหกับที่ทําการปกครองอําเภอ
ตามโครงการจัดงานแหเทียนอําเภอสองพี่นอง ประจําป 2558
(ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ 2558 - 2560 ขอ 4 หนา 74)

จํานวน 40,000 บาท

แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
งบดําเนินการ

รวม 30,000 บาท
รวม 30,000

บาท

รวม 30,000

บาท

หมวดรายจายคาวัสดุ
ประเภทรายจายคาวัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและสัตว
อาหารสัตว พันธุพืช ปุย พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา วัสดุเพาะชํา
อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก ผาใบหรือพลาสติก
หนากากปองกันแกสพิษ สปริงเกลอร จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ

จํานวน 30,000 บาท

แผนงานงบกลาง (00410)

รวม 1,019,500 บาท

งานงบกลาง (00411)

รวม

หมวดรายจายงบกลาง

รวม

ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจางตาม พรบ.ประกันสังคม

จํานวน

ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตนตาล
ตามหนังสือที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553

จํานวน

100,000 บาท

ประเภทรายจายเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลืองบเฉพาะการกิจการประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลตนตาล

จํานวน

50,000 บาท

ประเภทรายจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพชวยเหลือผูปวยเอดสในตําบลตนตาล
จํานวน 10 ราย ๆ ละ 500 บาทตอเดือน (ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ
2558- 2560 ขอ 3 หนา 80)

จํานวน

60,000 บาท

ประเภทรายจายเงินสํารองจาย
เพื่อจายเปนไวเพื่อใชในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยที่เกิด
ขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวน
ตําบลตนตาล จํานวน 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนกอง
ทุนระบบหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลตนตาล โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่
มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554

910,000

บาท

910,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน 600,000 บาท

จํานวน 50,000 บาท-----

หมวดรายจายบําเหน็จ/บํานาญ
ประเภทรายจายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ในอัตรา รอยละ 1 ของประมาณการรายรับ (ไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู
เงินที่มีผูอุทิศให หรือเงินอุดหนุน) โดยถือปฎิบัติตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.5 /ว 33 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และ
ที่ มท 0808.5/ว 34 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2556

จํานวน 109,500 บาท

สวนที่ 3
งบประมาณรายจายเฉพาะการ
งบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ

องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ป 2555

รายรับจริง
ป 2556

ป 2557

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

-

-

20,000.00

รายไดจากการจําหนายน้าประปา
ํ

-

-

103,167.00

รายไดจากคาธรรมเนียมการขอใชน้าํ ,ยายมาตรวัดน้าํ

-

-

1,224.00

รายไดจากการติดตังม
้ าตรวัดน้าํ

-

-

2,559.00

-

-

126,950.00

รวมรายรับ
รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ
คําแถลง

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ป 2555

รายจายจริง
ป 2556
-

ป 2557
23,978.00

งบดําเนินการ

-

งบลงทุน

-

-

65,606.00

-

-

89,584.00

รวมรายจาย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณเฉพาะการกิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 200,000 แยกเปน
รายรับ
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
ประเภทรายไดจากการจําหนายน้ําประปา
ประเภทรายรับคาธรรมเนียมการขอใชน้ํา,
ยายมาตรวัดน้ํา
ประเภทรายไดจากการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
รวมหมวดรายได
รวมทุกหมวด

รายรับจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

-

20,000
130,000
3,000

50,000
140,000
5,000

-

4,000
157,000
157,000

5,000
200,000
200,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะกิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

รวม 200,000.00 บาท แยกเปน

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รวม

200,000.00 บาท

เงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา
จํานวน 50,000.00 บาท
ประมาณการตั้งรับไวเทากับงบประมาณรายจายทั่วไปที่ตั้งเปนเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะ
การ
ประปา
รายไดจากการจําหนายน้ําประปา
ประมาณการตั้งรับไวเทากับคาจําหนายน้ําประปาจากมาตรวัดน้ํา
ของปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากใกลเคียงกับรายรับจริง

จํานวน 140,000.00 บาท

คาธรรมเนียมการขอใชน้ํา,ยายมาตรวัดน้ํา
ประมาณการตั้งรับไวเทากับคาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปาของ
ปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากใกลเคียงกับรายรับจริง

จํานวน

รายไดจากการติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ประมาณการตั้งรับไวเทากับคาติดตั้งมาตรวัดน้ําของปงบประมาณ
ที่ผานมาเนื่องจากใกลเคียงกับรายรับจริง

จํานวน 5,000.00

5,000.00 บาท

บาท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายเฉพาะกิจการประปา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลตนตาล
อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น รวม 200,000.00 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง
และเงินชวยเหลือจากงบทั่วไป แยกเปน
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา

รวม

200,000.00 บาท

งบดําเนินการ

รวม

160,000.00 บาท

หมวดรายจายคาตอบแทน

รวม

5,000.00 บาท

ประเภทรายจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่ไดรับคําสั่ง
และมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเกี่ยวกับกิจการประปาโดย
เบิกจายไดตามระเบียบที่กําหนด

จํานวน

5,000.00 บาท

หมวดคาใชสอย

รวม

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินเพื่อ
ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ ที่เกี่ยว
กับกิจการประปา

จํานวน

หมวดคาวัสดุ

รวม

45,000.00 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุที่จําเปนตองใชงานใน
กิจการประปาขององคการบริหารสวน ตําบล เชน หลอดไฟฟา
สายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิทซไฟฟา ฟวส และอุปกรณไฟฟา

รวม

10,000.00 บาท

20,000.00 บาท
20,000.00 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุกอสราง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม อิฐ หิน
ปูน ทราย ทอประปา กาว มาตรวัดน้ํา และอุปกรณ
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการประปา

จํานวน

30,000.00 บาท

ประเภทรายจายคาวัสดุอื่นๆ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการประปา เชน
คลอรีน สารสมและวัสดุที่ใชสําหรับกรองน้ํา

จํานวน

5,000.00 บาท

หมวดรายจายคาสาธารณูปโภค

รวม

90,000.00 บาท

ประเภทรายจายคาไฟฟา
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับกิจการประปา ที่อยู
ในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน

90,000.00 บาท

งบลงทุน

รวม

40,000.00 บาท

หมวดรายจายคาครุภัณฑ

รวม

40,000.00 บาท

ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ
ขนาดใหญซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงตามปกติหรือคาซอมกลาง
คาบํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปาหมูบานเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

จํานวน 40,000.00 บาท

