สารบัญ
ส่ วนที่ 1
คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2551
สถำนกำรณ์คลัง
กำรบริ หำรงำบประมำณในปี ที่ผำ่ นมำและปี ปัจจุบนั
ส่ วนที่ 2
บันทึกหลักกำรและเหตุผลประกอบร่ำงข้ อบัญญัติ
ข้ อบัญญัตติ ำบลงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2551
ประมำณกำรรำยรับ
ส่ วนที่ 3
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไป
แผนงำนบริหำรทัว่ ไป
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
แผนงำนสร้ ำงควำมเข้ มแข็งของชุมชน
แผนงำนงบกลำง
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ ไปประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2551
สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
รำยจ่ำยประจำ หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ ำงประจำ
- ประเภทเงินค่ำตอบแทนผู้บริหำร
- ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ
- ประเภทเงินเดือนพนักงำน
- ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ
- ประเภทเงินประจำตำแหน่ง
ค่ำจ้ ำงประจำ
หมวดค่ำจ้ ำงชัว่ ครำว

หน้ า
1
2
2
2-6
7
8
9
10 - 11
12
13
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้ สอย

ค่ำวัสดุ

- ประเภทค่ำงจ้ ำง
34
- ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ
35
หมวดค่ำตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
35
- ประเภทค่ำตอบแทนประธำนสภำ,รองประธำนสภำ,สมำชิก
และเลขำนุกำรสภำ
35
- ประเภทค่ำเบี ้ยประชุม
35
- ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั งิ ำนอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
35
- ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
36
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
36
- ประเภทค่ำตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ
36
- ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ ได้ มำซึง่ บริกำร
36
- ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
37
- ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
37-38
- ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรที่ไม่เข้ ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
38-39
- ประเภทค่ำวัสดุสำนักงำน
39
- ประเภทค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
39
- ประเภทวัสดุงำนบ้ ำนงำนครัว
39
- ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
39
- ประเภทค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ และกำรแพทย์
39
- ประเภทค่ำวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น
39
- ประเภทค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
40
- ประเภทวัสดุกำรศึกษำ
40
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
40
- ประเภทวัสดุกำรเกษตร
40
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
40
- ประเภทค่ำไฟฟ้ำ
40
- ประเภทค่ำประปำ
40
- ประเภทค่ำโทรศัพท์
40
- ประเภทค่ำไปรษณีย์,ค่ำโทรเลข,ค่ำธนำณัติ,ค่ำซื ้อดวงตรำไปรษณียกร
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์
40
- ประเภทค่ำบริกำรทำงด้ ำนโทรคมนำคม
41
หมวดเงินอุดหนุน
41
- ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรม

อันเป็ นสำธำรณะประโยชน์
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน

41-42
42
42
42
43
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
46

หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ ำง
ค่ำครุภณ
ั ฑ์
- ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
- ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ ำง
ส่ วนการคลัง
รำยจ่ำยประจำ หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ ำงประจำ
- ประเภทเงินเดือนพนักงำน
- ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ
ค่ำจ้ ำงประจำ
- ประเภทค่ำจ้ ำงลูกจ้ ำงประจำ
- ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ
หมวดค่ำจ้ ำงชัว่ ครำว
- ประเภทค่ำจ้ ำง
- ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ
หมวดค่ำตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ค่ำตอบแทน
- ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
ค่ำใช้ สอย
- ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ ได้ มำซึง่ บริกำร
- ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
- ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
- ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรที่ไม่เข้ ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
47
ค่ำวัสดุ
- ประเภทวัสดุสำนักงำน
47
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
47
- ประเภทค่ำไปรษณีย์,ค่ำโทรเลข,ค่ำธนำณัติ,ค่ำซื ้อดวงตรำไปรษณียำกร,
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์
47
หมวดเงินอุดหนุน
48
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน หมวดครุภณ
ั ฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ ำง
48
- ประเภทค่ำครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
48
- ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงำน
48
ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ ำง
48
ส่ วนโยธา
49

รำยจ่ำยประจำ หมวดเงินเดือนและค่ำจ้ ำงประจำ เงินเดือน
49
- ประเภทเงินเดือนพนักงำน
49
ค่ำจ้ ำงประจำ
49
หมวดค่ำจ้ ำงชัว่ ครำว
49
หมวดค่ำตอบแทนใช้ สอยและวัดสุ
49
ค่ำตอบแทน
- ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตั ริ ำชกำรอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น
49
- ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั งิ ำนนอกเวลำรำชกำร
49
- ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
49
ค่ำใช้ สอย
- ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ ได้ มำซึง่ บริกำร
50
- ประเภทรำยจ่ำยเพื่อบำรุงรักษำหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
50
- ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
50
- ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบตั ริ ำชกำรที่ไม่เข้ ำลักษณะ
รำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
50
ค่ำวัสดุ
- ประเภทค่ำวัสดุสำนักงำน
51
- ประเภทค่ำวัสดุก่อสร้ ำง
51
- ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่
51
- ประเภทวัสดุอื่น
51
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
51
- ประเภทค่ำไปรษณีย์,ค่ำโทรเลข,ค่ำธนำณัติ,ค่ำซื ้อดวงตรำไปรษณียำกร,
ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย์
51
หมวดเงินอุดหนุน
51
รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน หมวดค่ำครุภณ
ั ฑ์ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ ำง
52
ค่ำที่ดนิ และสิ่งก่อสร้ ำง
52-55
รำยจ่ำยงบกลำง
56
- ประเภทรำยจ่ำยตำมข้ อผูกพัน
56
- ประเภทเงินสำรองจ่ำย
56

-1-

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2551

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง

อำเภอบ้ำนสร้ำง

จังหวัดปรำจีนบุรี
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คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2551
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิ กสภำองค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงยำง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริห ารองค์การบริหารส่ว นตาบลบางยาง จะได้เ สนอร่างข้อบัญ ญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2551
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยางอีกครัง้ หนึ่ง
ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ผู้บริห ารองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยางทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายใน
การดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2551 องค์การบริหารส่วนตาบลบางยางได้ประมาณการรายรับไว้
จานวน 14,015,000 บาท โดยในส่ว นของรายได้ท่อี งค์การบริหารส่ ว นตาบลบางยางจัดเก็บเอง จะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้
จานวน 14,015,000 บาท ซึง่ คาดว่าจะสามารถนาไปจัดทาบริการสาธารณะด้ านต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง เป็ นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ ) นอกจากนี้ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง มีเงินสะสมคงเหลืออยู่จานวน
4,973,254.55 บาท
2. กำรบริ หำรงบประมำณในปี ที่ผำ่ นมำและปี ปัจจุบนั
ในปี งบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่ว นตาบลบางยาง จะมี
จานวนจากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจ
หน้ า ที่ต ามกฎหมายก็ต าม แต่ อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบางยางก็ส ามารถด าเนิ น กิจ การตามที่ไ ด้ต ั ง้
งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ
2.1 รำยรับ ปี งบประมำณ 2551 ประมำณกำรไว้ รวมทัง้ สิ้ น 14,015,000 บำท
รับจริ ง
ประมำณกำร
รับจริ ง
ประมำณกำร
รำยรับ
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2550
ปี 2551
ก. รำยได้ภำษี อำกร
7,528,690
6,519,200 5,171,454.04
7,053,940
1. หมวดภำษี อำกร
7,528,690.88
6,519,200 5,171,454.04
7,053,940
26,440
26,000
31,083
30,000
1.1 ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
59,773.45
81,877.18
70,000
70,000
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
2,760
2,056
2,000
2,700
1.3 ภาษีป้าย
1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน
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1.6 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสรุ าและเครื่ องดื่ม
1.9 ภาษีสรรพสามิต
1.10 ภาษี คา่ ภาคหลวงแร่
1.11 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิตกิ รรมที่ดนิ
1.13 ค่าอากรประทับบัตรและ
อาชญาบัตร
1.12 ค่าภาษี อื่น ๆ
ข. รายได้ ท่ มี ิใช่ ภาษีอากร
1.หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน
1.2 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมาย
จราจรทางบก
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.4 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
1.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

รับจริ ง
ประมำณกำร
ปี 2549
ปี 2550
6,132,180.05
5,000,000
53,284.64
3,500
216,965.46
270,000
926,174.45
900,000
7,000
24,903.28
15,000
200,000
172,183
25,000
13,008

-

-

-

12,008
1,000

-

ประมำณกำร
รับจริ ง
ปี 2551
ปี 2550
3,820,275.99
5,339,940
8,611.61
10,000
244,410.86
300,000
627,553.25
900,000
7,869.46
1,000
8,786.69
1,000

338,930
-

400,000
-

-

120,000
-

-

10,000
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รำยรับ

รับจริ ง
ปี 2549

ประมำณกำร
ปี 2550

2. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
2.1 ค่าดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
3. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์

111,417.48
111,417.48

4.หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายเอกสารสอบราคาและ
แบบแปลน
4.2 รายได้ เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ค. รายได้ จากทุน
ง. เงินช่ วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.2 เงินอุดหนุนสาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้ าที่ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
1.3 เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับถ่ายโอน
การศึกษา
1.4 เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการถ่าย
โอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สงู อายุ
1.5. เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการถ่าย
โอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ

รวม

รับจริ ง
ปี 2550

ประมาณการ
ปี 2551

50,000
50,000

52,374.63
52,374.63

60,000
60,000

-

-

180,896.10

101,000

46,000

50,000

180,500
396.10

100,000
1,000

46,000
-

50,000
-

3,421,745
3,421,745

4,398,100
4,398,100

-

-

4,350,578
4,350,578

6,841,060
4,660,060
-

-

-

-

1,593,000
558,000
30,000

11,812,602.23

9,554,245

11,068,300

14,015,000
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2.2 รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำน / แผนงำน

ด้ านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

จ่ำยจริ ง
ปี 2549

รวม

งบประมำณ
ปี 2551

5,029,450
150,000

5,457,080
150,000

5,854,260
114,200

67,975
113,550
3,517,637
144,530

239,400
238,400
499,200
3,477,040
54,260

1,603,700
236,040
1,129,200
3,910,180
40,250

140,000

297,500

460,500

-

126,000
-

20,000

108,500

552,770

646,670

11,068,300

14,015,000

ด้ านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์
ด้ านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

งบประมำณ
ปี 2550

9,554,245

หมำยเหตุ

-62.3 รำยจ่ำยตำมหมวดรำยจ่ำย

หมวด
1.รายจ่ายงบกลาง
2.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
3.หมวดค่าจ้างชัว่ คราว
4.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5.หมวดค่าสาธารณู ปโภค
6.หมวดเงินอุดหนุน
7.หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง
รวม

จ่ ายจริง
ปี 2549
391,103
1,450,560
441,000
3,794,080
127,100
256,855
3,093,547
4,855,096

งบประมาณ
ปี 2550
552,770
1,597,920
352,800
5,296,700
140,100
296,110
2,831,900

งบประมาณ
ปี 2551
646,670
1,413,780
646,800
6,872,800
208,600
1,308,490
2,917,860

11,068,300 14,015,000

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติตำบล
เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2551
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง
อำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบำงยำง
อำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี
-------------------------------

หลักกำร
งบประมำณรำยจ่ำยทัง้ สิ้ น

ยอดรวม 14,015,000 บำท

แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดงั นี้
ก. ด้ำนบริ หำรทัวไป
่
1 แผนงานบริหารทัวไป
่
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ด้ำนบริ กำรชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสังเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ด้ำนกำรเศรษฐกิ จ
1.แผนงานการเกษตร
2.แผนงานการพาณิชย์
ง. ด้ำนกำรดำเนิ นงำนอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

5,854,260 บาท
114,200 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

1,603,700
236,040
1,129,200
3,910,180
40,250
460,500

เหตุผล

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

20,000 บาท
บาท

ยอดรวม

646,670 บาท

เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ ริหาร ทีไ่ ด้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เพือ่ สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป
-9ข้อบัญญัติตำบล
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2551
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง
อำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี
--------------------------โดยทีเ่ ป็ นการสมควรตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2551 ขึน้ ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง และโดยอนุมตั ขิ องนายอาเภอบ้านสร้าง ดังนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัตติ าบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัตติ าบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2551
ข้อ 2. ข้อบัญญัตติ าบลนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ให้ตงั ้ จ่ายเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 14,015,00
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป
่
ก. ด้านบริหารทัวไป
่
(1) แผนงานบริหารทัวไป
่
ยอดรวม 5,854,260
บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
144,200
บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 1,603,700
บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
236,040
บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 1,129,200
บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 3,910,180
บาท
(5) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
40,250
บาท
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 460,500
บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
(1) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
20,000
บาท
(2) แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
646,670
บาท
ทัง้ นี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ปฏิบตั กิ ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้
เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง มีหน้าทีร่ กั ษาการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัตนิ ้ี
(ลงนาม) .....................................................

อนุมตั ิ

(นายทวีป นวลสุวรรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

(นายธวัฒน์ชยั ม่วงทอง)
นายอาเภอบ้านสร้าง
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ประมาณการรายรั บงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
ก. รายได้ ภาษีอากร รวมทัง้ สิน้ 6,714,000 บาท แยกเป็ น
1. หมวดภาษีอากร รวม
6,714,000 บาท แยกเป็ น
1.1 ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ จานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ากว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่จดั เก็บได้ จริงในปี ที่ผา่ นมา
1.2ภาษีบารุงท้ องที่ จานวน 70,000 บาท
ประมาณไว้ ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่จดั เก็บได้ จริงในปี ที่ผา่ นมา
1.3 ภาษีปา้ ย จานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ากว่าปี ที่ผ่านมา เนื่องจากประมาณการใกล้ เคียงที่จดั เก็บได้ จริงและไม่มีปา้ ยเพิ่มขึ ้น
1.4 อากรการฆ่าสัตว์ จานวน - บาท
ไม่ได้ ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดเก็บจริงในปี ที่ผา่ นมา
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้ อเลื่อนจานวน - บาท
ไม่ได้ ประมาณการไว้ เนื่องจากไม่ได้ รับการจัดสรรให้ จริงในปี ที่ผา่ นมา
1.6 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม จานวน 5,339,940 บาท
ประมาณการไว้ มากกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับรายรับจริงจากปี ที่ผา่ นมา
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่ได้ รับจัดสรรให้ จริงในปี ที่ผา่ นมา
1.8 ภาษีสรุ าและเครื่ องดื่ม จานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้ มากกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่ได้ รับจัดสรรให้ จริงในปี ที่ผา่ นมา
1.9 ภาษีสรรพสามิต จานวน 900,000 บาท
ประมาณการไว้ มากกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่ได้ รับจัดสรรให้ จริงในปี ที่ผ่านมา
1.10 ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ มากกว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่ได้ รับการจัดสรรให้ จริงในปี ที่ผา่ นมา
1.11 ค่าภาคหลวงปิ โตเลียม จานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปี ที่ผ่านมาเนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่ได้ รับการจัดสรรให้ จริงในปี ที่ผ่านมา
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดนิ จานวน 400,000 บาท
ประมาณการไวต่ากว่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่จดั เก็บได้ ในปี ที่ผา่ นมา

1.13 ค่าอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จานวน - บาท
ไม่ได้ ตงประมาณการรายรั
ั้
บไว้ เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมาไม่ได้ รับการจัดสรรให้

-111.14 ค่าภาษี อื่นๆ
จานวน - บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปี ผา่ นมาตามที่ได้ รับการจัดสรรให้ จริง
ข. รายได้ ท่ มี ิใช่ ภาษีอากร
จานวนรวม 120,000 บาท แยกเป็ น
1. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต จานวนรวม 10,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จานวน
- บาท
1.2 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน
- บาท
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
10,000 บาท
1.4 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
จานวน
- บาท
1.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
จานวน
- บาท
ไม่ได้ ตงรั
ั ้ บไว้ เนื่องจากปี ที่ผ่านมาไม่ได้ รับการจัดสรรให้
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
จานวนรวม 60,000 บาท
2.1 ค่าดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
60,000 บาท
ประมาณการไว้ มากกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากอัตราดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ ้น
3. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวนรวม - บาท
4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
จานวนรวม 50,000 บาท
4.1 ค่าขายเอกสารสอบราคาและแบบแปลน จานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้ เท่ากับปี ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผ้ ซู ื ้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลนเพิ่มมากขึ ้น
4.2 รายได้ เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จานวน - บาท
ประมาณการเอาไว้ ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากประมาณการไว้ ใกล้ เคียงกับที่ได้ รับจริง
ค. รายได้ จากทุน
จานวนรวม
บาท
ง. เงินช่ วยเหลือ
จานวนรวม
6,841,060
บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน
จานวนรวม
6,841,060
บาท
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 4,660,060 บาท
1.3 เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการถ่ายโอนการศึกษา จานวน 1,593,000 บาท
1.4 เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สงู อายุ จานวน 558,000 บาท
1.5 เงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับการถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน 30,000 บาท
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ส่วนที่ 3
รำยละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2551
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบำงยำง
อำเภอบ้ำนสร้ำง

- ประมำณกำรรำยรับ
- รำยจ่ำยตำมแผนงำน

จังหวัดปรำจีนบุรี

- รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมหน่ วยงำน

- 33 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ตัง้ งบประมาณรายจ่ ายทัง้ สิน้ 8,698,990
บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา ตัง้ ไว้ รวม
8,527,590
บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตัง้ ไว้ 893,700 บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
ตัง้ ไว้ 893,700 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้บริ หาร
ตังไว้
้ 274,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี ้
(1) นายกองค์การบริ หารส่วนตาบล 1 อัตราๆละ 8,200บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 98,400 บาท
(2) รองนายก อบต. จานวน 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 108,000 บาท
(3) เลขานุการนายก อบต. 1 อัตราๆ ละ 5,700 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 68,400 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตังไว้
้ 76,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี ้
ตาแหน่งนายก อบต. จานวน 1 อัตรา จานวน 38,400 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง เดือนละ 1,600 บาทจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 19,200 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,600 บาทจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 19,200 บาท
ตาแหน่งรองนายก อบต. จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 38,400 บาท
เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง เดือนละ 800 บาทต่อเดือนจานวน12 เดือน 2 อัตรา เป็ นเงิน 19,200บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 800 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน 2 อัตรา เป็ นเงิน 19,200 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริ หารทัว่ ไป)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตังไว้
้ 461,220 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี ้
1.ตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบลตังไว้
้ 182,700 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนปลัดองค์ การ
บริ หารส่วนตาบลเดือนละ 15,040 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 180,480 บาทและจ่ายเป็ นค่าเลื่อนขัน้ เงิ นเดือน
จานวน 2,220 บาท โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงาน ทัว่ ไป (งานบริ หารทัว่ ไป)

2. ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตังไว้
้ 101,520 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 8,320 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 99,840 บาท และจ่ายเป็ นค่า
เลื่อนขันเดื
้ อน จานวน 1,680 บาท โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (งานบริ หารทัว่ ไป)

/..3.ตาแหน่งนัก
-34 3.ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตังไว้
้ 98,700 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนนักพัฒนาชุมชน
เดือนละ 8,130 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 97,560 บาท และจ่ายเป็ นค่าเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน จานวน
1,140 บาท โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริ หารทัว่ ไป)
4. ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ธุรการ ตังไว้
้ 78,300 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนเจ้ าหน้ าที่ธุรการ
เดือนละ 6,460 บาท จานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 77,520 บาท และจ่ายเป็ นค่าเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน จานวน 780
บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตังจ่
้ ายไว้ 38,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวเป็ นรายเดือนดังนี ้
1. ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000 เป็ นเงิน 12,000 บาท
2. ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชนจานวน 12 เดือนๆ ละ 1,000 เป็ นเงิน 12,000 บาท
3. ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ธุรการ จานวน 12 เดือนๆ ละ 1,240 บาท เป็ นเงิน 14,880 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ตังจ่
้ ายไว้ 42,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาทต่อเดือน
จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริ หาร
ทัว่ ไป)
ค่าจ้ างประจา ตังไว้
้
บาท
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตัง้ ไว้
462,000 บาท
ประเภทค่าจ้ าง
ตังจ่
้ ายไว้ 364,920 บาท ดังนี ้
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ าง จานวน 2 อัตรา ดังนี ้
1.ตาแหน่งผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล (พนักงานจ้ างตามภารกิจ) ตังไว้
้
77,520 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าจ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,460 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 77,520 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
2.ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่ธุรการ (พนักงานจ้ างตามภารกิจ) ตังไว้
้ 71,640 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างผู้ช่วย
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,970 บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 71,640 บาท ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
3.ตาแหน่งผู้ช่วยครู ดแู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ้ างตามภารกิจ) ตังไว้
้ 77,520 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างผู้ช่วยครู ดแู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,460 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน

เป็ นเงิน 77,520 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนสาหรับถ่ายโอนการศึกษา ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)

/..4.ตาแหน่งครู
-354.ตาแหน่ง ครู ดูแลเด็ก (พนักงานจ้ างตามภารกิ จ) ตัง้ ไว้ 138,240 บาท เพื่ อจ่ายเป็ นค่างจ้ างครู ดูแลเด็ก
จานวน 2 อัตราๆ ละ 5,760 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็ นเงิ น 138,240 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ น
อุดหนุนสาหรับถ่ายโอนการศึกษา ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตังจ่
้ ายไว้ 97,080 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวรายเดือนแก่พนักงานจ้ าง ดังนี ้
1.ตาแหน่งผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่บนั ทึกข้ อมูล เดือนละ 1,240 บาท จานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 14,880 บาท
2.ตาแหน่งผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ธุรการ เดือนละ 1,730 บาท จานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 20,760 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
3.ตาแหน่งผู้ชว่ ยครูดแู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เดือนละ 1,240 บาท จานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 14,880 บาท
4.ตาแหน่งครูดแู ลเด็ก จานวน 2 อัตรา เดือนละ 1,940 บาท จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 46,560 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนสาหรับถ่ายโอนการศึกษา ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว่ ไป(งานบริ หารทัว่ ไป)
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตัง้ ไว้ รวม 5,666,800 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน
ตัง้ ไว้ รวม 2,065,400 บาท
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาและเลขานุการสภา
ตังไว้
้ 1,593,000
บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้ แก่
(1) ประธานสภาอบต. 1 อัตราๆ ละ 8,200 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 98,400 บาท
(2) รองประธานสภาอบต. 1 อัตราๆ ละ 6,150 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 73,800 บาท
(3) สมาชิกสภาอบต.จานวน 23 อัตราๆ ละ 4,900 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 1,352,400 บาท
(4) เลขานุการสภาอบต. 1 อัตราๆ ละ 5,700 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 68,400 บาท
โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าเบี ้ยประชุม
ตังไว้
้
62,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุมให้ แก่สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง จานวน 26 คน โดยกาหนดการ
ประชุมไว้ 12 ครัง้ ครัง้ ละ 200 บาทต่อคน เป็ นเงิน 62,400 บาท โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงาน ทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบตั ิงานอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตังไว้
้ 20,000 บาท

-เงินค่าตอบแทน ตังไว้
้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้ บคุ คลภายนอกที่ปฏิบตั ิงานอันเป็ นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)

/..ประเภทค่า.
-36ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตังไว้
้
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้ างและพนักงานจ้ างขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยาง ในการปฏิ บัติหน้ าที่ นอกเวลาราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการ
ปฏิ บัติง านนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536 โดยตัง้ จ่า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป
(งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตังไว้
้
30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้ แก่ พนักงานส่วนตาบลและผู้บริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล
บางยาง ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าตอบแทนอื่นเป็ นกรณีพิเศษ
ตังไว้
้
350,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนอื่นเป็ นกรี พิเศษ ของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้ างและพนักงานจ้ างขององค์การบริ หาร
ส่วนตาบลบางยาง ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
1.3.2 ค่ าใช้ สอย
ตัง้ ไว้
2,629,100 บาท แยกจ่ ายเป็ น
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริการ
ตังไว้
้
550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ก. ค่าบริ การต่าง ๆ
ตังไว้
้
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่า (1) ค่ารับวารสาร (2) ค่าหนังสือพิมพ์ (3) ค่าซื ้อหนังสือต่าง ๆ (4) ราชกิจจา
นุเบกษา (5) ค่าพิมพ์แผ่นโฆษณาเผยแพร่ตา่ ง ๆ (6) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (7) ค่าเข้ าเล่มทา
ปกหนัง สือหรื อเอกสารต่างๆ (8)ค่าซักฟอก (9) ค่าระวางรถบรรทุก (10)ค่าจ้ างเหมาบริ การ เช่น แบกหาม
สัมภาระ (11) ค่าจัดซื ้อพวงมาลัยและดอกไม้ โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
(งานบริหารทัว่ ไป)
ข. ค่าจ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ตังไว้
้
500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริ การให้ ผ้ รู ับจ้ างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ,ดัดแปลง,ต่อเติม
ครุภณ
ั ฑ์หรื อสิ่งก่อสร้ างอย่างใด และอยู่ในความรับผิ ดชอบของผู้รับจ้ าง เช่น ค่าจ้ างแบกหามสัมภาระ,ค่า
ซ่อมแซมทรัพย์สินบางอย่าง,ค่าทาความสะอาด,ค่าทาความสะอาดสวนสาธารณะ,ค่าจ้ างเหมาเดินสายไฟ
ค่าจ้ างตกแต่งรถยนต์เพื่อร่วมขบวนแห่ , ค่าจ้ างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าล้ างฟิ ล์มและอัดรูปและการจ้ าง
เหมากาจัดปลวก, ค่าจ้ างเหมาคนงานทัว่ ไปเพื่อช่วยเหลือดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ , ค่าจ้ างหมาคนงานทัว่ ไปเพื่อ
ทาความสะอาดสานักงานและรอบบริ เวณ .ค่าจ้ างเหมาคนงานทัว่ ไปเพื่อช่วยขับรถของทางราชการและค่าจ้ าง

เหมาในกรณีต่างๆ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมานักเรี ยนนักศึกษาให้ ทางานในช่วงปิ ดภาคเรี ยนตาม
นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็ นการช่วยเหลือให้ นกั เรี ยนนักศึกษามีรายได้ ในช่วยปิ ดภาคเรี ยนในอัตราคนละ 200
บาทต่อวัน (7 ชัว่ โมง) โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)

/..ประเภทราย.
-37 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตังไว้
้
65,700 บาท
ก. ค่าบารุงรักษาหรื อซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้ าง ตังไว้
้
30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรื อซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ของสานักงาน รวมทัง้ การเปลี่ยนอะไหล่หรื อสิ่งของ
ภายใน เช่น เครื่ องพิมพ์ดีด , พัดลม , เครื่ องคอมพิวเตอร์ , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , การเปลี่ยนถ่าย
น ้ามันเครื่ อง , การดูแลรักษาตามระยะทางที่ทางบริษัทรถยนต์กาหนด,และวัสดุครุภณ
ั ฑ์ตา่ งๆ ในสานักงาน ฯลฯ
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
ข. ค่าปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารศูนย์ เด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ รับถ่ายโอนจากส่วน
ราชการอื่น ตังไว้
้ 35,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทาราม ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
่
สาหรับถ่ายโอนด้านการศึกษา ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตังไว้
้
700,000 บาท แยกเป็ น
ก. ค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ
ตังไว้
้
40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรองในโอกาสต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง เช่น เลี ้ยงรับรองคณะบุคคล
ผู้ตรวจงาน, ผู้ตรวจแนะนางานของ อบต., ผู้เข้ าร่วมการประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนตาบล, ผู้มาทัศนะศึกษา
ดูงานหรื อ มาดาเนินกิจการอื่นใด ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ องค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง ตัง่้ จ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ข. ค่าใช้ จา่ ยในการแข่งขันกีฬาของตาบลบางยางและอาเภอบ้ านสร้ าง ตังไว้
้ 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาของตาบลบางยาง และอาเภอบ้ านสร้ างหรื อ กีฬาต้ านยา
เสพติดหรื อกีฬาอื่นๆ โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
ค. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตา่ งๆ ตังไว้
้ 280,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายในงานต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และจ้ างเหมาที่ใช้ ในการจัดงานพิธีทางศาสนา ,
รัฐพิธีหรื อประเพณีตา่ งๆในท้ องถิ่น เช่น วันปิ ยมหาราช , วันเฉลิมพระชนมพรรษา , วันสงกรานต์ , วันเด็กฯลฯ
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น)
จ. ค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมสัมมนา
ตังไว้
้ 280,000 บาท

-เพื่ อจ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรม, ค่าลงทะเบียน, ค่าหนัง สือ , ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ,ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของพนักงานส่วนตาบล, ลูกจ้ าง,พนักงานจ้ าง, คณะผู้บริ หารท้ อ งถิ่ น , ประธานสภา ,
รองประธานสภาและสมาชิกสภาอบต. และผู้ปฏิบตั ิงานราชการของอบต. โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)

/..ฉ.ค่าใช้ จา่ ย.
-38ฉ. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตังไว้
้
50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมา จัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตา่ ง ๆ ของสานักงาน เช่น ป้ายรณรงค์ตอ่ ต้ านยา
เสพติด,ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี,ป้ายจราจร ,ป้ายบอกชื่อและทิศทางของหมูบ่ ้ าน,ป้ายบอกอาณาเขต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยางและป้ายต่างๆที่เกี่ยวข้ อง โดย ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้ าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตังไว้
้
1,313,400 บาท
ก. ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตังไว้
้
30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยงในการเดินทางไปราชการ,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้ าง,พนักงานจ้ าง,ผู้บริหารท้ องถิ่น,สมาชิกสภาอบต., และผู้ชว่ ย
ปฏิบตั ริ าชการ อบต. ที่ได้ รับอนุญาตให้ เดินทางไปราชการทังในและนอกจั
้
งหวัดปราจีนบุรี โดยตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
ข. ค่าใช้ จา่ ยในกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ตังไว้
้ 114,200 บาท
-เพื่อใช้ จา่ ยในกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนของตาบลบางยางเพื่อใช้ จา่ ยเป็ นค่าฝึ กอบรม อปพร. ค่าจ่ายใน
การจัดหาวัสดุอปุ กรณ์ที่จาเป็ นต้ องใช้ เช่น เสื ้อสะท้ อนแสง , กระบอง , กุญแจมือ , ชุด อปพร. ถัว่ เฉลี่ยจ่ายทุก
รายการ ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานรักษาความสงบภายใน
ค. ค่ารายจ่ายต่าง ๆ
ตังไว้
้
10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายที่ไม่ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในข้ อบัญญัติงบประมาณ เช่น ค่าใช้ จ่ายในการรักษาขวัญของรางวัล
,ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ , กระเช้ าดอกไม้ ,พวงมาลา , พวงหรี ด , ค่าชดใช้ , ค่าธรรมเนี ยมรั ง วัดที่
สาธารณประโยชน์ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ง.ค่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สงู อายุ ตังไว้
้ 889,200 บาท แยกเป็ น
- เงิ น สงเคราะห์ เ พื่ อ การยัง ชี พ ผู้สูง อายุจ านวน 92 คนๆ ละ 300 บาทต่อ เดือ น จ านวน 12 เดือ น เป็ นเงิ น
331,200 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุจานวน 93 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน
558,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สงู อายุ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์(งานสังคมสงเคราะห์)
จ.ค่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ ตังไว้
้ 228,000 บาท แยกเป็ น
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน 33 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน
198,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน 5 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็ นเงิน
30,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปสาหรับถ่ายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานสงเคราะห์(งานสังคมสงเคราะห์)
/..ฉ.ค่าเงิน
-39ฉ.ค่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนป่ วยโรคเอดส์ ตังไว้
้ 12,000 บาท แยกเป็ น
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนป่ วยโรคเอดส์ จานวน 2 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน เป็ น
เงิน 12,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)
ช. ค่าใช้ จา่ ยในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตังไว้
้ 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ค่าฝึ กอบรม เบี ้ยเลี ้ยง ค่าเดินทางของผู้ปฏิบตั ิงาน วัสดุ
อุ ป กรณ์ ค่ า จั ด ซื อ้ ยาตรวจปั ส สาวะ ฯลฯ ตัง้ จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏอยู่ ใ นแผนงานสาธารณสุ ข
(งานโรงพยาบาล)
1.3.3 ค่ าวัสดุ
ตัง้ ไว้ 972,300 บาท
แยกเป็ น
ประเภทค่าวัสดุสานักงาน
ตังไว้
้
100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อสิ่งของเครื่ องใช้ ต่าง ๆ ของสานักงาน และวัสดุที่ใช้ ในการเลือกตังนายกองค์
้
การบริ หาร
ส่วนตาบลบางยางและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,สมุด,แผ่น
หรื อจานบันทึกข้ อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ , กระดาษต่อเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
ทานองเดียวกันและจัดซือ้ กระดาษไขที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดทาแผนที่ภาษี ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตังไว้
้
1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อสิ่งของต่างๆ เช่น ฟิ วส์ ,สวิตส์ไฟ,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
ทานองเดียวกัน โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทวัสดุงานบ้ านงานครัว
ตังไว้
้
10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อไม้ กวาด,แปรง,ผ้ าปูโต๊ ะ,ถ้ วยชาม,ช้ อนส้ อม,แก้ วน ้า, จานรอง , น ้าดื่มที่บรรจุขวดจาก
เอกชน ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตังไว้
้ 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่ใช้ กบั ยานพาหนะ คือ รถยนต์ส่วนกลางของสานักงาน เช่น ยางนอก,ยางใน,หัวเทียน,
ผ้ าเบรค,หม้ อกรองอากาศ,หม้ อกรองน ้ามัน,การตรวจสภาพตามระยะทางที่บริษัทกาหนดไว้ ,ฯลฯ โดยจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์
ตังไว้
้
79,600 บาท
ก. ค่าจัดซื ้อสารเคมีพน่ กาจัดแมลง ตังไว้
้
25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อสารเคมีพ่นกาจัดแมลง และยุงลาย ฯลฯ โดยตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎใน
แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
ข. ค่าจัดซื ้อทรายอะเบท
ตังไว้
้ 54,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อทรายอะเบทเพื่อป้องกันยุงลาย โดยตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎอยู่ในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
/..ประเภท.
-40ประเภทค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น
ตังไว้
้
150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อน ้ามันดีเซล,น ้ามันเบนซิน,น ้ามันจารบี,น ้ามันเครื่ อง,น ้ามันเบรค, ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตังไว้
้
5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อฟิ ล์ม,พูก่ นั และสี,ค่ารูปสีหรื อขาวดาที่ได้ จากการล้ าง,อัด,ขยาย, เพื่อใช้ ในการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์เนื่องในงานต่างๆ โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งาน
บริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าวัสดุการศึกษา
ตังไว้
้
50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุการศึกษาชนิดต่างๆ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ค่าวัสดุทางการศึกษาชนิดต่าง ๆ ตังจ่
้ ายจากอุดหนุนทัว่ ไป
50,000 บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา)
ประเภทค่าวัสดุการกีฬา
ตังไว้
้
97,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้ออุปกรณ์กีฬาให้ กบั หมูบ่ ้ าน/ชุมชน โดยตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(การกีฬาและนันทนาการ)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตังไว้
้
20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ในสานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง โดยตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทวัสดุการเกษตร
ตังไว้
้
20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นวัสดุการเกษตร เช่น ยากาจัดหญ้ า ยากาจัดแมลง ฯลฯ โดยตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการเกษตร
ประเภทวัสดุอื่นๆ
ตังไว้
้ 409,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอาหารเสริม(นม) ตังไว้
้ 409,200 บาท ให้ กบั โรงเรี ยนและศูนย์เด็กเล็กของ อบต.
บางยาง ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนสาหรับถ่ายโอนการศึกษา ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัย
เรี ยนและประถมศึกษา)
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว้ 196,600 บาท แยกเป็ น
ประเภทค่าไฟฟ้า
ตังไว้
้
80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้า สาหรับที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าประปา
ตังไว้
้
4,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าน ้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
/...ประเภทค่า..
-41ประเภทค่าโทรศัพท์
ตังไว้
้
25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ สาหรับที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบล โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าไปรษณีย์, ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื ้อดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตังไว้
้
5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณีย์,โทรเลข,ธนาณัติ,ค่าดวงตราไปรษณีย์และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการไปรษณีย์
และค่าอากรแสตมป์ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทค่าบริการทางด้ านโทรคมนาคม
ตังไว้
้
82,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ต .ค่าจัดทาเว็บไซด์องค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง ,
ค่าบริ ก ารการเช่าและเหมาจ่า ยในการใช้ บ ริ ก ารเว็ บไซด์ และค่า สื่ อ สารอื่ น ๆ และให้ หมายความรวมถึ ง
ค่าใช้ จ่ายเพื่อให้ ได้ ใช้ บริ การดังกล่าว และค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการใช้ บริ การ โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารทัว่ ไป)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตัง้ ไว้
1,308,490 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็ นสาธารณะประโยชน์
ตังไว้
้ 1,308,490 บาท
1.5.1.อุดหนุนพัฒนากรจังหวัดปราจีนบุรี โครงการจัดเก็บข้ อมูลความจาเป็ นขันพื
้ ้นฐาน จปฐ.และ
กชช.2ค ปี 2551 ตังไว้
้ 14,250 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้ านสร้ าง ที่ ปจ 0418/165 ลงวันที่
27 มิถนุ ายน 2550 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน(งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน)
1.5.2.อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีจดั งานเทศกาลมาฆปูรมีศรี ปราจีนบุรี ประจาปี
2551 ตังไว้
้ 10,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ มท 0845.4/10375 ลงวันที่ 5

สิงหาคม 2550 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี(งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น)
1.5.3.อุดหนุนอาเภอบ้ านสร้ างโครงการแก้ ไขปั ญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนตังไว้
้
26,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้ านสร้ าง ที่ ปจ 0417/2020 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550 ตังจ่
้ าย
จากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งชุมชน(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน)
1.5.4.อุดหนุนจังหวัดปราจีนบุรีโครงการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2551 ตังไว้
้
10,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดปราจีนบุรี ที่ กก 5107.1/8241 ลงวันที่ 21 มิถนุ ายน 2550 ตัง้
จ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี(งานกีฬาและ
นันทนาการ)
1.5.5.อุดหนุนอาเภอบ้ านสร้ างโครงการป้องกันและแก้ ไขปัญหาโรคไข้ หวัดนกแบบยัง่ ยืน ตังไว้
้
31,740 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้ านสร้ าง ที่ ปจ 0407/ว 1383 ลงวันที่ 7 มิ ถนุ ายน 2550 ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
-421.5.6.อุดหนุนอาเภอบ้ านสร้ างโครงการป้องกันโรคพิษสุนขั บ้ า ตังไว้
้ 20,000 บาท รายละเอียด
ตามหนังสืออาเภอบ้ านสร้ าง ที ปจ 0407/ ว 1385 ลงวันที่ 7 มิถนุ ายน 2550 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
อยูใ่ นแผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ
1.5.7.อุด หนุน อ าเภอบ้ า นสร้ างโครงการจัด งานวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้ า
พระบรมราชินีนาถ ตังไว้
้ 5,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้ านสร้ าง ที่ ปจ 0417/1333 ลงวันที่
30 พฤษภาคม 2550 ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานทางศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(งาน
ศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น)
1.5.8.อุด หนุนอ าเภอบ้ า นสร้ างโครงการจัด งานวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้ าอยูห่ วั วันที่ 5 ธันวาคม 2550 ตังไว้
้ 8,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้ านสร้ าง ที่ 0417/1333
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ตัง้ จ่ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ(งานศาสนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น)
1.5.9.อุดหนุนสถานีอนามัยตาบลบางยางโครงการใกล้ บ้านใจดูแลส่ งเสริ มสุขภาพใจและห่วงใย
ผู้สูงอายุ ตังไว้
้ 38,100 บาท รายละเอียดตามหนังสืออนามัยตาบลบางยาง ที่ 0427.1/115 ลงวันที่ 26
กันยายน 2550 ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข(งานบริ การสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่นๆ)
1.5.10.อุดหนุนสถานีอนามัยตาบลบางยางโครงการแพทย์ทางเลือก การนวด การประคบ ตังไว้
้
36,600 บาท รายละเอียดตามหนังสืออนามัยตาบลบางยาง ที่ 0427.1/31115 ลงวันที่ 26 กันยายน 2550
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ)
1.5.11.อุดหนุน โรงเรี ย นในเขตต าบลบางยางและศูนย์ เ ด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน ตัง้ ไว้
1,808,8 00 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนสาหรับถ่ายโอนการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา)
2. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว้
171,400
บาท

2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ท่ ดี ินและสิ่งก่ อสร้ าง
ตัง้ ไว้
171,400
บาท
ค่ าครุภัณฑ์
ตัง้ ไว้
171,400
บาท
ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน ตัง้ จ่ ายไว้ 13,600
บาท
- ค่ าจัดซือ้ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท เป็ นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจัดซือ้ ตู้เ หล็ กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนเป็ นกระจกขนาด 5 ฟุต ซ้ อน 5 ฟุต (ไม่มีกาหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุ ภัณฑ์ปี2550)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงานทั่วไป(งานบริ หาร
ทัว่ ไป)
- ค่ าจัดซือ้ โต๊ ะวางคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว เป็ นเงิน 2,700 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อโต๊ ะวาง
คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท (ไม่มีกาหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ปี 2550)
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
- ค่ าจัดซือ้ เก้ าอีส้ าหรับพนักงานพิมพ์ คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว เป็ นเงิน 900 บาท เพื่อจ่ายเป็ นเก้ าอี ้
สาหรับพนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 900 บาท (ไม่มีกาหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ปี 2550)ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
/..ประเภทครุภณ
ั ฑ์.
-43ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตัง้ จ่ ายไว้ 63,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง ตังไว้
้ 28,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดที่กาหนดเป็ นค่าขันต
้ ่า
D processor 1.8GHz
160 GB SATA 7200RPM
512 MB DDR2RAM
CD-RW/DVD Combo Drive
Integrated Stereo Sound System
Integrated 10/100 Base-T Ethernet, 56k ITU v.92 Modem
6 USB 2.0 Port (2 Front 4 Rear), Lan
Integrated PS2 keyboard, Optical scroller mouse
17" LCD with integrated speaker
UPS 800 VA.
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ไม่มีกาหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ปี 2550) ปรากฏอยูใ่ นแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่ อง ตังไว้
้ 35,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดที่กาหนดเป็ นค่าขันต
้ ่า
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU ) ความเร็ วของสัญญาณนาฬิกา 1.6GHZ
2. มีหน่วยความจาหลักชนิด DDR – II ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
3. มีเครื่ องอ่านและบันทึกข้ อมูลแบบ HARD DISK 80 GB

4. มีเครื่ องอ่านและบันทึกข้ อมูลที่สามารถเขียน / อ่านได้
5. มีระบบเสียงพร้ อมลาโพงแบบ STEREO ภายในตัวพร้ อมช่องต่อไมโครโฟนและลาโพง
6. มีจอภาพสี ที่มีขนาดแสดงผล 12. 1-14.1 นิ ้ว
7. มี NETWORK INTERFACE
8. มี WIRELESS LAN และ BLUETOOTH
9. มี USB 2.0
10.มี INTERNAL MODEM
11. มีแป้นพิมพ์ ที่มีตวั อักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์
12. มี MOUSE แบบ TOUCH PAD
13. มีแบตเตอรี่ สายชาร์ ต
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ไม่มีกาหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ปี 2550) ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
/..ประเภทครุ.
-44ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้
้ 94,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเครื่ องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง ตังไว้
้ 55,000 บาท(ราคาตาม
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ปี 2550)
รายละเอียดที่กาหนดเป็ นค่าขันต
้ ่า
ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI LUMENS ควบคุมด้ วยรี โมทคอนโทรล
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อจอรับภาพ จานวน 1 จอ ตังไว้
้ 4,800 บาท(ราคาตามมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ปี 2550)
รายละเอียดที่กาหนดเป็ นค่าขันต
้ ่า
จอรับภาพชนิดมือดึงมีขาตังขนาด
้
100 นิ ้ว
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(งานบริหารทัว่ ไป)
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุจดั ซื ้อกล้ องถ่ายวีดีโอจานวน 1 เครื่ อง ตังไว้
้
35,000 บาท (ไม่มีราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ปี 2550) ชนิดถ่ายภาพนิ่งได้ พร้ อมอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่อการใช้ งาน เช่น กระเป๋ าบรรจุกล้ อง,
แบตเตอร์ รี่และชุดจ่ายไฟแบตเตอร์ รี่ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งาน
บริหารทัว่ ไป)
ค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง

ตัง้ ไว้

-

บาท

/..ส่วนการคลัง.
- 45 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
ส่ วนการคลัง
ตัง้ งบประมาณรายจ่ ายทัง้ สิน้ 759,160 บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา
ตัง้ ไว้ รวม 709,160 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตัง้ ไว้ รวม 363,360 บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
ตัง้ ไว้
243,720 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตังไว้
้
231,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 2 อัตรา ดังนี ้
1.ตาแหน่งหัวหน้ าส่วนการคลัง ตังไว้
้ 138,000 บาท อัตราเงินเดือน 11,350 บาทต่อเดือนจานวน 12
เดือน เป็ นเงิน 136,200 บาท และจ่ายเป็ นค่าเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนจานวน 1,800 บาท โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
2.ตาแหน่งเจ้ าพนักงานพัสดุ ตังไว้
้ 93,720 จานวน 1 อัตราๆ ละ 7,730 บาทต่อเดือน จานวน 12
เดือน เป็ นเงิน 92,760 บาท และจ่ายเป็ นค่าเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน จานวน 960 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ
ตังไว้
้
12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราว เป็ นรายเดือน ดังนี ้
1.ตาแหน่งเจ้ าพนักงานพัสดุ 1 อัตราๆ ละ1,000บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 12,000 บาท

ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ค่ าจ้ างประจา ตัง้ ไว้ 119,640 บาท
ประเภทค่าจ้ างลูกจ้ างประจา
ตังไว้
้
107,640 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างประจา จานวน 1 อัตรา ตังไว้
้ 107,640 บาท ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่การเงิน
และบัญชี อัตราเงินเดือน 8,880 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 106,560 บาท และจ่ายเป็ นค่า
เลื่อนขัน้ เงินเดือน จานวน 1,080 บาท โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป (งาน
บริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตังไว้
้
12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวเป็ นรายเดือน ดังนี ้
1.ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือนจานวน 12 เดือนเป็ นเงิน
12,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
/..1.2.หมวดค่าจ้ าง.
-46 1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตัง้ ไว้ รวม
184,800
บาท แยกเป็ น
ประเภทค่าจ้ าง
ตังจ่
้ ายไว้ 143,280 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างให้ แก่พนักงานจ้ าง จานวน 2 อัตรา เป็ นเงิน 143,280 บาท ดังนี ้
1.ตาแหน่งผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ (พนักงานจ้ างตามภารกิจ) ตังไว้
้
71,640 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าจ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,970 บาท จานวน 12 เดือน ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่
ในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
2.ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้ าหน้ าที่จดั เก็บรายได้ (พนักงานจ้ างตามภารกิจ) ตังไว้
้ 71,640 บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าจ้ างผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่จดั เก็บรายได้ จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,970บาท ต่อเดือน จานวน 12 เดือน ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตังจ่
้ ายไว้
41,520 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวรายเดือนแก่พนักงานจ้ าง ดังนี ้
1.ตาแหน่งผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ เดือนละ 1,730 บาท จานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 20,760 บาท
2.ตาแหน่งผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่จดั เก็บรายได้ เดือนละ 1,730 บาท จานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 20,760 บาท
ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตัง้ ไว้ รวม
151,000 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน
ตัง้ ไว้
50,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้ างและพนักงานจ้ างขององค์การบริ ห ารส่วนตาบลบาง
ยางในการปฏิบตั ิหน้ าที่นอกเวลาราชการโดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการปฏิบตั ิงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2536 โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (งานบริ หารงาน
คลัง)

ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตังไว้
้
30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้ แก่พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้ างประจา ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
1.3.2 ค่ าใช้ สอย
ตัง้ ไว้
71,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริการ
ตังไว้
้
1,000 บาท
ก. ค่าบริการต่าง ๆ
ตังไว้
้
1,000 บาท
(1) ค่ารับวารสาร (2) ค่าหนังสือพิมพ์ (3) ค่าซื ้อหนังสือต่าง ๆ (4) ราชกิจจานุเบกษา (5) ค่าพิมพ์แผ่น
โฆษณาเผยแพร่ตา่ ง ๆ (6) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (7) ค่าเข้ าเล่มทาปกหนังสือหรื อเอกสาร
ต่างๆ (8) ค่าซักฟอก (9) ค่าระวางรถบรรทุก (10) ค่าจ้ างเหมาบริ การ เช่นแบกหามสัมภาระ (11) ฯลฯ โดยตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)

/..ประเภทรายจ่าย.
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ตังไว้
้
20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรื อซ่อมแซมวัสดุครุภณ
ั ฑ์
ตังไว้
้
20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ นค่ า บ ารุ ง รั ก ษาหรื อซ่ อ มแซมวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ต่ า ง ๆ ของส านั ก งาน เช่ น เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ,
เครื่ องปรับอากาศ, เครื่ องถ่ายเอกสาร, เครื่ องโรเนียว. เครื่ องคอมพิวเตอร์ . เครื่ องพิมพ์ดีด. ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตังไว้
้ 40,000 บาท
ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมสัมมนา
ตังไว้
้ 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรมสัมมนา,ค่าลงทะเบียน,ค่าหนังสือ,ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้ าง,และผู้ปฏิบตั ิราชการของ อบต.
โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบตั ิราชการที่ไม่เข้ าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตังไว้
้
10,000 บาท
ก. ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ตังไว้
้
10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลีย้ งในการเดินทางไปราชการ,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้ าง,และผู้ช่วยปฏิบตั ิราชการของอบต. ที่ได้ รับอนุญาตให้
เดินทางไป ราชการทังในและนอกจั
้
งหวัดปราจีนบุรี ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
1.3.3 ค่ าวัสดุ
แยกเป็ น
ประเภทวัสดุสานักงาน

ตัง้ ไว้ รวม 30,000
ตังไว้
้

30,000 บาท

บาท

-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ของสานักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,สมุด,ยางลบ, แผ่นหรื อ
จานบันทึกข้ อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ , กระดาษต่อเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
ทานองเดียวกัน ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว้
10,000
บาท
แยกเป็ น
ประเภทค่าไปรษณีย์,ค่าโทรเลข,ค่าธนาณัติ,ค่าซื ้อดวงตราไปรษณียากร,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตังไว้
้ 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณีย์, โทรเลข, ธนาณัติ, ค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ไปรษณีย์
และค่าอากรแสตมป์ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารงานคลัง)

/..1.5.หมวดเงิน.
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ตัง้ ไว้
บาท
2. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
2.1 หมวดครุภัณฑ์ ท่ ดี ินและสิ่งก่ อสร้ าง
ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
ประเภทค่ าครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตัง้ ไว้ 33,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง ตังไว้
้ 33,500 บาท รายละเอียดดังต่อไปนี ้
รายละเอียดที่กาหนดเป็ นค่าขันต
้ ่า
- Core™ 2 Duo processor 2.0GHz
- 300 GB SATA 7200RPM
- DVD±RW/±R Double Layer
- 1 GB RAM DDR2
- Integrated Stereo Sound System
- PCI-Express graphics card 128 MB with TV out
- Integrated 10/100 Base-T Ethernet, 56k ITU v.92 Modem
- 6 USB 2.0 Port (2 Front 4 Rear)
- Integrated PS2 keyboard, Optical scroller mouse
- 17” LCD with integrated speaker
- UPS 800 VA.
- Speaker
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ไม่ได้ กาหนดไว้ ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทครุภัณฑ์ สานักงาน
ตัง้ ไว้ 16,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อโต๊ ะวางคอมพิวเตอร์ ตังไว้
้ 2,700 บาท จานวน 1 ตัว (ไม่ได้ กาหนดไว้ ในบัญชี
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์)ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเก้ าอี ้สาหรับพนักงานพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้
้ 900 บาท จานวน 1 ตัว ราคา
ตัวละ 900 บาท ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารงานคลัง)
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อตู้เหล็กเก็บเอกสารตังไว้
้ 9,000 บาท จานวน 2 ตู้ เป็ นตู้เหล็กเก็บเอกสาร
ชนิดบานเลื่ อนขนาด 5 ฟุต แบบทึบ วางซ้ อนได้ จานวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท และตู้เหล็กเก็ บ
เอกสารชนิดบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต บานเลื่อนเป็ นกระจกจานวน 1 ตู้ราคาตู้ละ 5,000 บาท ตังจ่
้ ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริหารงานทัว่ ไป(งานบริหารงานคลัง)
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อเก้ าอี ้พักคอย 4 ที่นงั่ ตังไว้
้ 3,900 บาท จานวน 2 แถว แถวละ 1,950 บาท
เพื่อใช้ สาหรับบริ การประชาชนผู้มาติดต่องาน ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป (งานบริหารงานคลัง)
ค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ตัง้ ไว้
บาท
/..ส่วนโยธา.
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องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
ส่ วนโยธา
ตัง้ งบประมาณรายจ่ ายทัง้ สิน้ 3,910,180
บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา ตัง้ ไว้ รวม 1,213,720 บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตัง้ ไว้ รวม
156,720
บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
ตัง้ ไว้ 156,720 บาท แยกเป็ น
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตัง้ ไว้
156,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้ แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี ้
1.ตาแหน่งหัวหน้ าส่วนโยธา ตังไว้
้ 156,720 บาท อัตราเงินเดือน 12,880 บาท ต่อเดือนจานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 154,560 บาท และจ่ายเป็ นค่าเลื่อนขันเงิ
้ นเดือนจานวน 2,160 บาท โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ค่ าจ้ างประจา
ประเภทค่ าจ้ างลูกจ้ างประจา
ตัง้ ไว้
บาท
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตัง้ ไว้
บาท
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ
ตัง้ ไว้ รวม 1,055,000 บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่ าตอบแทน
ตัง้ ไว้
70,000 บาท แยกเป็ น
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ตังไว้
้ 40,000 บาท

-เพื่ อ จ่า ยเป็ น ค่า ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้ า งอัต ราคนละไม่เ กิ น 250 บาทต่อ วัน ,หรื อตามความ
เหมาะสมซึง่ อยูใ่ นดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จ้ างรวมแล้ วต้ องจ่ายไม่เกินร้ อยละ 1 ของราคาค่าก่อสร้ าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318/ว87
ลว. 10
มกราคม 2544
โดยตังจ่
้ ายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ตังไว้
้
20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริ หารส่วนตาบลบางยาง ในการปฏิบตั ิหน้ าที่
นอกเวลาราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2536 โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตังไว้
้
10,000 บาท
-เพื่ อจ่ายเป็ นค่าช่วยเหลือ ค่ารั กษาพยาบาลให้ แก่พ นักงานส่วนตาบล ตัง้ จ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
/..1.3.2.ค่าใช้ สอย.
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ตัง้ ไว้ 856,000 บาท แยกเป็ น
ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตัง้ ไว้
11,000 บาท
ก. ค่าบริการต่าง ตังไว้
้
1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่า (1) ค่ารับวารสาร (2) ค่าหนังสือพิมพ์ (3) ค่าซื ้อหนังสือต่าง ๆ (4) ค่าพิมพ์แผ่นโฆษณาเผยแพร่
ต่าง ๆ (5 ) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ( 6) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ (7) ค่าเข้ าเล่ม
ทาปกหนังสือหรื อเอกสารต่างๆ (8) ค่าซักฟอก (9) ค่าระวางรถบรรทุก (10) ค่าจ้ างเหมาบริ การ เช่นแบกหาม
สัมภาระ(11) ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (งาน
บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ข. ค่าจ้ างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตังไว้
้
10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างเหมาบริ หารให้ ผ้ รู ับจ้ างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ,ดัดแปลง,ต่อเติม
ครุ ภัณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ างอย่า งใด และอยู่ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของผู้รั บ จ้ า ง เช่น ค่า จ้ า งแบกหามสัม ภาระ,
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินบางอย่าง, ค่าทาความสะอาด, ค่าทาความสะอาดสวนสาธารณะ, ค่าจ้ างเหมาเดินสายไฟ,
ค่าจ้ างตกแต่งรถยนต์เพื่อร่ วมขบวนแห่,ค่าจ้ างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ , ค่าล้ างฟิ ล์มและอัดรู ปและการจ้ าง
เหมาในกรณี ต่า ง ๆ ฯลฯ โดยตัง้ จ่า ยจากเงิ น อุด หนุน ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุม ชน (งาน
บริหารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน)
ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุ งรักษาหรือซ่ อมแซมทรั พย์ สิน
ตัง้ ไว้ 800,000
บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุงรักษาหรื อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้ างที่ชารุดเสียหาย เช่น โรงเก็บรถยนต์,อาคารที่ทาการ อบต.
และสิ่งก่อสร้ างอื่นๆ ฯลฯ ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตัง้ ไว้ 30,000
บาท

ก.ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมสัมมนา
ตังไว้
้
30,000 บาท
-เพื่ อจ่ายเป็ นค่าฝึ กอบรม,ค่าลงทะเบียน, ค่าหนัง สื อ , ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ, ฯลฯ เพื่ อเพิ่ม พูนความรู้
ความสามารถ ของพนักงานส่วนตาบล,และผู้ปฏิบตั ริ าชการของ อบต. ที่ได้ รับอนุญาตให้ เดินทางไปราชการทัง้
ในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทรายจ่ ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัตริ าชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
ตัง้ ไว้ 15,000 บาท
ก. ค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ตังไว้
้ 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยเลี ้ยงในการเดินทางไปราชการ,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบลและผู้ช่วยปฎิบตั ิราชการอบต. ที่ได้ รับอนุญาตให้ เดินทางไปราชการ
ทังในและนอกจั
้
งหวัดปราจีนบุรี ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
/..1.3.3.ค่าวัสดุ.
-51 1.3.3 ค่ าวัสดุ
ตัง้ ไว้ 129,000 บาท
ประเภทค่ าวัสดุสานักงาน
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อสิ่งของเครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ของสานักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,สมุด, แผ่นหรื อ
จานบันทึกข้ อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ กระดาษต่อเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องใน
ทานองเดียวกัน ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)
ประเภทค่ าวัสดุก่อสร้ าง
ตัง้ ไว้
105,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อไม้ ตา่ ง ๆ,น ้ามันทาไม้ ,ทินเนอร์ ,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์,และวัสดุอื่นใด ในทานองเดียวกัน
,ฯลฯ โดยตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตัง้ ไว้ 3,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อฟิ ล์ม , พู่กนั และสี , ค่ารูปสีหรื อขาวดาที่ได้ จากการล้ าง , อัด , ขยาย , เพื่อใช้ ในการ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานต่างๆ โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน(งาน
บริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทวัสดุอ่ ืน
ตัง้ ไว้ 1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื ้อวัสดุที่ไม่เข้ าลักษณะวัสดุดงั ที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นแต่ไม่ได้ ตังจ่
้ ายไว้ เช่น ตาไก่ , ฯลฯ
โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ตัง้ ไว้
2,000 บาท
ประเภทค่ าไปรษณีย์ , ค่ าโทรเลข , ค่ าธนาณัติ , ค่ าซือ้ ดวงตราไปรษณียากร , ค่ าเช่ าตู้
ไปรษณีย์
ตัง้ ไว้
2,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณีย์ ,โทรเลข , ธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณีย์และค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ไปรษณี ย์และค่าอากรแสตมป์ ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตัง้ ไว้
บาท

/..2.รายจ่าย.
-522. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน
ตัง้ ไว้ 2,696,460
บาท
2.1 หมวดค่ าครุภัณฑ์ ท่ ดี ินและสิ่งก่ อสร้ าง
ตัง้ ไว้ 2,696,460
บาท
ค่ าครุภัณฑ์
ตัง้ ไว้
บาท
ประเภทครุภัณฑ์ งานช่ าง
ตัง้ ไว้ - บาท
ค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง
ตัง้ ไว้ 2,696,460.00 บาท
1. โครงการขุดลอกคลองลัดดา (บ้ านหัวสะแก)หมู่ท่ ี 2 ตาบลบางยาง อาเภอ
บ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- สภาพเดิมปากคลองกว้ าง 9.00 เมตร ยาว 500 เมตร ก้ นคลองกว้ าง 5.40 เมตร
ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ลาดเอียง 1:2 คิดเป็ นปริมาณงานขุดเดิม 3,234 ลบ.ม.
- สภาพคลองขุดลอกใหม่ปากคลองกว้ าง 9.00 เมตร ยาว 500 เมตร ก้ นคลองกว้ าง 1.80
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร คิดเป็ นปริมาณดินขุดลอกใหม่ 1,260.00 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางยาง รายละเอียดปรากฏตามใบสรุปผลการประมาณราคาจานวน 1 แผ่น การคานวณค่างาน
ต้ นทุน จานวน 1 แผ่น ที่แนบไปพร้ อมเอกสาร
งบประมาณตัง้ ไว้ 46,660.00 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
2. โครงการวางท่ อระบายนา้ หมู่ท่ ี 8 หมู่ท่ ี 4 (คลองชวดตลาด) ตาบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- งานดินตัดกว้ าง 5.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.30 เมตร ปริมาณดินขุด 56 ลบ.ม.
- งานดินถม 5.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.30 เมตร ปริมาณดินถม 50 ลบ.ม.
- งานเข็มคอนกรี ตเสริมเหล็ก (ท้ องตลาด) ขนาด 4” x 4” x 2.50 เมตร จานวน 10.00 ท่อน

- งานคอนกรี ตเทรี น 1:2:4 กว้ าง 2.50 x 1.00 x 0.10 เมตร จานวน 2.5 ลบ.ม.
- งานท่อระบายน ้า DIA ขนาด 1.00 เมตร มอก.ชัน้ 3 ปริมาณ 20 เมตร (ตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง) รายละเอียดปรากฏตามรายการประมาณการ จานวน 1 แผ่น ที่แนบไป
พร้ อมเอกสาร
งบประมาณตัง้ ไว้ 48,150.00 บาท ตัง้ จ่ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
3.โครงการซ่ อมแซมคลองส่ งนา้ (บ้ านหัวสะแก) หมู่ท่ ี 2 ตาบลบางยาง อาเภอบ้ านสร้ าง
จังหวัดปราจีนบุรี
- งานดินถม 2.80 x 20 x 2.50 เมตร ปริมาณดินถม 140.00 ลบ.ม.
- งานคอนกรี ต กว้ าง 1.50 x 20 x 0.10 เมตร จานวน 20 ถุง
ทราย
จานวน 2 ลบ.ม.
หินเบอร์ 1 – 2
จานวน 4 ลบ.ม.
- งานเสาเข็มไม้ สน เส้ นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ ้ว @ 0.50 เมตร จานวน 58 ต้ น ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
-53 งบประมาณตัง้ ไว้ 52,170.00 เมตร รายละเอี ยดปรากฏตามใบประมาณราคา จานวน 1
แผ่น ทีแ่ นบไปพร้อมเอกสาร ตัง้ จ่ ายจากเงิ นอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้า
และถนน)
4. โครงการถมดินเพิ่ม พื น้ ที่ ใ ช้ ส อยที่ ท าการองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางยาง
(บ้ านหัวสะแก) หมู่ท่ ี 2 ตาบลบางยาง อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- งานดินถมคูน ้ากว้ าง 10.50 เมตร ยาว 12.50 เมตร ด้ านบนกว้ าง 6.09 เมตร สูง 4.15
เมตร คิดเป็ นปริมาณดินถมร่องคูน ้า 499.90 ลบ.ม.
- งานลูกรังกว้ าง 6.90 เมตร ยาว 12.50 เมตร สูง 0.15 เมตร คิดเป็ นปริมาณลูกรัง 12.93
ลบ.ม.
- งานดินถมเพิ่มพื ้นที่ใช้ สอย ฐานกว้ าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ด้ านบนกว้ าง 5.11
เมตร สูง 2.37 เมตร คิดเป็ นปริมาณดินถม 672.11 ลบ.ม.
- งานลูกรังกว้ าง 4.80 เมตร ยาว 74.22 เมตร สูง 0.15 เมตร คิดเป็ นปริมาณลูกรัง 53.43
ลบ.ม.
- งานท่อระบายน ้า Dia ขนาด 1.00 เมตร มอก. ชัน้ 3 ปริมาณ 11.00 ท่อน ตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้ง ไว้ 184,370.00 บาท รายละเอี ยดปรากฏตามใบสรุ ปผลประมาณราคา
จานวน 1 แผ่น ใบประมาณราคา จานวน 3 แผ่น การคานวณค่างานต้ นทุน จานวน 1 แผ่น รายละเอียด
กาหนดราคาประมาณการ จานวน 1 แผ่น ที่แนบไปพร้ อมเอกสาร ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่
ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)

5. โครงการก่ อ สร้ างเสริ ม ขยายคั นกั น้ นา้ (บ้ า นหั ว ดอน) หมู่ ท่ ี 12 ต าบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- สภาพเดิม ผิวจราจรกว้ าง 4.70 เมตร ยาว 496 เมตร ฐานกว้ าง 7.10 เมตร สูง 0.60
เมตร ปริมาณดินเดิม 1,755.00 ลบ.ม.
- สภาพก่อสร้ างเสริมขยายคันกันน
้ ้าผิวจราจรลูกรัง (บ้ านหัวดอน)หมูท่ ี่ 12 ตาบลบางยาง
ผิวจราจรกว้ าง 4.00 เมตร ยาว 496 เมตร ฐานกว้ าง 8.00 เมตร สูง 1.00 เมตร ดินถม CBR > 4%
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard proctor density คิดเป็ นปริมาตรดินถม 1,953.60 ลบ.ม. (หลวม)
- ผิวจราจรลงลูกรั ง กว้ าง 3.40 เมตร ยาว 496 เมตร หนา 0.15 เมตร CBR > 30%
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard proctor density คิดเป็ นปริมาณลูกรัง 440.00 ลบ.ม.(หลวม)
- งานท่อระบายน ้า ขนาด DIA 0.50 เมตร มอก. ชัน้ 3 ปริมาณ 36.00 เมตร
ขนาด DIA 0.60 เมตร มอก. ชัน้ 3 ปริ มาณ 9.00 เมตร
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
/..งบประมาณ.
-54 งบประมาณตัง้ ไว้ 401,530.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามใบสรุปผลประมาณราคา จานวน
1 แผ่น ใบประมาณราคางานทาง จานวน 3 แผ่น การคานวณค่างานต้ นทุน จานวน 1 แผ่น ที่แนบไปพร้ อม
เอกสาร ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
6. โครงการก่ อสร้ า งสะพานทางเดินเท้ าข้ า มคลองบางไซร์ (บ้ า นบางไซร์ ) หมู่ ท่ ี 4
ตาบลบางยาง อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- ขนาดสะพานกว้ าง 2.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยาง
งบประมาณตัง้ ไว้ 117,420.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามรายการประมาณการก่อสร้ าง
สะพานจานวน 1 แผ่น ที่แนบไปพร้ อมเอกสาร ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและ
ชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
7. โครงการลงลู ก รั งเสริ ม ผิ ว จราจรคั นกั น้ นา้ (บ้ า นท่ า ช้ า ง) หมู่ ท่ ี 8 ต าบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- สภาพเดิมผิวจราจรกว้ าง 3.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร คิดเป็ น
ปริมาณลูกรังเดิม 216.00 ลบ.ม.
- สภาพลงลูกรั งเสริมผิวจราจรใหม่ผิวจราจรกว้ าง 3.00 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.15
เมตร CBR > 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard proctor density คิดเป็ นปริมาณลูกรังเสริมผิว
จราจร 1,728.00 ลบ.ม.(หลวม) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตัง้ ไว้ 487,950.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามใบสรุปผลประมาณราคางาน
ทาง จานวน 1 แผ่น ใบประมาณการราคางานก่อสร้ าง จานวน 3 แผ่น การคานวณค่างานต้ นทุน จานวน 1

แผ่น รายละเอียดกาหนดราคาประมาณการจานวน 1 แผ่น ที่แนบไปพร้ อมเอกสาร ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
8. โครงการก่ อ สร้ างถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (บ้ า นไผ่ ด า) หมู่ ท่ ี 6 ต าบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- ผิวจราจรกว้ าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง(ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท) พร้ อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตัง้ ไว้ 317,610.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามใบสรุปผลการประมาณราคา
ก่อสร้ างจานวน 1 แผ่น ใบประมาณราคางานก่อสร้ าง ถนน ค.ส.ล. จานวน 1 แผ่น ที่แนบไปพร้ อมเอกสาร
ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
9. ก่ อสร้ างเสาธงชาติท่ ที าการองค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง(บ้ านหัวสะแก) หมู่ท่ ี 2
ตาบลบางยาง อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- ขนาดความสูง 9 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง)
งบประมาณตัง้ ไว้ 36,310.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามใบประมาณการจานวน 2 แผ่น
ที่แนบไปพร้ อมเอกสาร ตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
-55 10. โครงการลงลูกรั งผิวจราจรคันกัน้ นา้ (บ้ านบางรุ่ งโรจน์ ) หมู่ท่ ี 10 (บ้ านหัวดอน) หมู่
ที่ 12 ตาบลบางยาง อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- ผิวจราจรลงลูกรั งกว้ าง 3.00 เมตร ยาว 990 เมตร หนา 0.15 เมตร CBR > 30% บด
อัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Standard proctor density คิดเป็ นปริมาณลูกรัง 712.80 ลบ.ม.(หลวม) ตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตัง้ ไว้ 201,970.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามใบสรุปผลการประมาณราคา
ก่อสร้ างจานวน 1 แผ่น ใบประมาณราคาค่าก่อสร้ าง จานวน 3 แผ่น ที่ แนบไปพร้ อมเอกสาร ตังจ่
้ ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)
11. โครงการก่ อสร้ างศูนย์ เด็กเล็ก ตาบลบางยาง อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
- อาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขนาดอาคารกว้ าง 12.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบ
พช.ที่ 03/1/36 พร้ อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณ ตัง้ ไว้ 802,320 บาท รายละเอียดปรากฏตามรายการประมาณการวัสดุก่อสร้ าง
จานวน 7 แผ่น ที่แนบไปพร้ อมเอกสาร โดยตังจ่
้ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(งานไฟฟ้าและถนน)

/..งบกลาง.
- 56 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ ายงบกลาง
รายจ่ ายงบกลาง
ตัง้ ไว้ รวม 646,670 บาท แยกเป็ น
งบกลาง
ตัง้ ไว้
646,670 บาท แยกเป็ น
ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพันธ์
ตัง้ ไว้ 263,100 บาท แยกเป็ น
ก. ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการจราจร
ตังไว้
้
500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก ตังจ่
้ ายจาก เงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ข. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น
ตังไว้
้
63,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าสมทบกองทุนเข้ ากองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่วนท้ องถิ่นในอัตราร้ อยละ 1 ของเงิน
อุดหนุนโดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ค. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตังไว้
้
68,900 บาท
- เพื่อจ่ายเงินเป็ นค่าสมทบในส่วนของนายจ้ าง ให้ แก่สานักงานประกันสังคม ในอัตราร้ อยละ สิบ ของค่าจ้ าง
โดยตัง้ จ่ายตังแต่
้
1 ตุล าคม 25450 ถึง 30 กันยายน 2551 รวม 12 เดือน โดยตังจ่
้ ายจากเงิน รายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ง. เงินกองทุนสาหรับค่าศึกษาเล่าเรี ยนของบุคลากรทางการศึกษา ครู พี่เลี ้ยง ผู้ดแู ลเด็กเล็ก
ตังไว้
้ 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็ นค่าหน่วยกิจ ค่าเทอม ค่าใช้ จ่ายต่างๆ ในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาทางการศึ กษา ตังจ่
้ ายจาก
เงินอุดหนุนสาหรับการถ่ายโอนการศึกษา ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง(งานงบกลาง)
จ. เงิ นกองทุนส าหรั บค่าศึกษาของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้ าง,พนักงานจ้ าง,ผู้บริ หารและ
สมาชิกสภาอบต. ตังไว้
้ 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าหน่วยกิจ ค่าเทอม ค่าใช้ ตา่ งๆ ในการศึกษาต่อระดับปริ ญญา ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
อยูแ่ ผนงานงบกลาง(งานงบกลาง)
ฉ. เงินกองทุนสาหรับการศึกษาของนักเรี ยน , นักศึกษา
ตังไว้
้ 30,000 บาท
- เพื่ อจ่ายเป็ นเงิ นการศึกษาส าหรั บ นักเรี ยน , นักศึกษา ที่ เรี ยนดีแ ต่ไ ม่มี ทุนการเพื่ อ การศึ กษาในระดับ
มัธยมศึกษาขึ ้นไป ตังจ่
้ ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ประเภทเงินสารองจ่ าย
ตัง้ ไว้ 383,570 บาท
- เพื่อจ่ายในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนหรื อบรรเทาความเดือดร้ อนของสาธารณะชน ฯลฯ โดยตังจ่
้ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

