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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
บัด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบางยาง จะได้ เ สนอร่ างข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2552 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภา องค์การ
บริห ารส่ ว นต าบลบางยางทุก ท่าน ได้ท ราบถึ งสถานะการคลั ง ตลอดจนหลั กการและแนวนโยบายในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตาบลบางยางได้ประมาณการรายรับไว้
จานวน 14,039,000 บาท โดยในส่ ว นของรายได้ ที่อ งค์ การบริห ารส่ ว นต าบลบางยางจั ดเก็บ เอง จะได้
ปรับปรุงการจัดเก็บให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้
จานวน 14,039,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนาไปจัดทาบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง เป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ ) นอกจากนี้ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง มีเงินสะสมคงเหลืออยู่จานวน
10,104,067.59 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่ านมา แม้ว่ารายรับขององค์ การบริ หารส่ ว นต าบลบางยาง จะมี
จานวนจากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายก็ต าม แต่องค์ การบริหารส่ วนต าบลบางยางก็ส ามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ
2.1 รายรับ ปีงบประมาณ 2552 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 14,039,000 บาท
รับจริง
ประมาณการ
รับจริง
ประมาณการ
รายรับ
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2551
ปี 2552
ก. รายได้ภาษีอากร
5,171,454.04
6,214,000 7,547,743.39
7,519,000
1. หมวดภาษีอากร
5,171,454.04
6,214,000 7,547,743.39
7,519,000
31,083
30,000
32,103
30,000
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
81,877.18
70,944.50
70,000
70,000
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
2,056
2,200
2,000
2,000
1.3 ภาษีป้าย
1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์และล้อเลื่อน

-3รายรับ
1.6 ภาษีมูลคําเพิ่ม
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสุราและเครื่องดื่ม
1.9 ภาษีสรรพสามิต
1.10 ภาษีคําภาคหลวงแรํ
1.11 คําภาคหลวงปิโตรเลียม
1.12 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมที่ดิน
1.13 คําอากรประทับบัตรและ
อาชญาบัตร
1.12 คําภาษีอื่น ๆ
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1.หมวดคําธรรมเนียมคําปรับและ
ใบอนุญาต
1.1 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การพนัน
1.2 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมาย
จราจรทางบก
1.3 คําปรับการผิดสัญญา
1.4 คําใบอนุญาตอื่น ๆ
1.5 คําธรรมเนียมอื่น ๆ

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2550
ปี 2551
3,820,275.99
4,500,000
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

-

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2551
ปี 2552
5,382,986.77
5,380,000
45,816.92
45,000
451,472.87
450,000
871,575.06
860,000
7,775.35
7,000
25,968.92
25,000

-

656,850
50

650,000
-

-

120,000
-

-

170,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000
-

-

-
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รายรับ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 คําดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร
3. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
4.1 คําขายเอกสารสอบ
ราคาและแบบแปลน
4.2 รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ค. รายได้จากทุน
ง. เงินช่วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลด
ชํองวํางทางการคลัง
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อให๎
เป็นรางวัลสาหรับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการมี
ความพยายามในการจัดเก็บ
ภาษี
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนการกระจายอานาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่

รวม

รับจริง
ปี 2550

ประมาณการ
ปี 2551

52,374.63
52,374.63

60,000
60,000

ประมาณการ
ปี 2552

รับจริง
ปี 2551
96,565.04
96,565.04

90,000
90,000

-

46,000

50,000

146.504

80,000

-

-

146,.000
504

80,000

4,350,578
-

7,681,000
-

-

-

6,376,336.36
-

-

-

-

4,350,578

7,681,000

6,376,336.36

6,350,000

14,015,000 14,167,148.79

14,039,000

9,620,406.67

-

-

6,350,000
-
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2.2 รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน

ด้านบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

จ่ายจริง
ปี 2550

งบประมาณ
ปี 2551

งบประมาณ
ปี 2552

5,508,797.15
149,225

5,802,760
80,000

5,185,720
30,000

260,621.84
412,460
863,900

1,603,000
244,240
1,129,200
3,975,219

2,230,740
439,500
1,392,000
3,684,380

40,250
480,500

79,250
575,000

50,000
-

40,000

609,831

382,410

14,015,000

14,039,000

2,454,106.30
34,260
342,312

69,000
-

462,310.66

รวม

10,556,992.95

หมายเหตุ

-62.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด
1.รายจํายงบกลาง
2.หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา
3.หมวดคําจ๎างชั่วคราว
4.หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
5.หมวดคําสาธารณูปโภค
6.หมวดเงินอุดหนุน
7.หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง
รวม

จ่ายจริง
ปี 2550
462,310.66
1,237,110
366,030
4,820,271.71
130,948.48
253,080
1,851,769
9,121,519.85

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

งบประมาณ
ปี 2552
382,410
1,588,680
688,920
7,132,500
201,000
1,182,150
2,863,340

14,015,000 14,039,000

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติตาบล

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
-------------------------------

หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม 14,039,000 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1 แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสังเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
1.แผนงานการเกษตร
2.แผนงานการพาณิชย์
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

5,185,720
30,000

บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

2,230,740
439,500
1,392,000
3,684,380
79,250
575,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

40,000
-

บาท
บาท

ยอดรวม

382,410

บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552 เพือ่ สมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

-9ข้อบัญญัติตาบล
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
--------------------------โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2552 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง และโดยอนุมัติของนายอาเภอบ้านสร้าง ดังนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัตติ าบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัตติ าบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ข้อ 2. ข้อบัญญัตติ าบลนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 14,039,000
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ก. ด้านบริหารทั่วไป
(1) แผนงานบริหารทัว่ ไป
ยอดรวม 5,185,720
บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
30,000
บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 2,230,740
บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
439,500
บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 1,392,000
บาท
(4) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 3,684,380 บาท
(5) แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
79,250
บาท
(6) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
575,000
บาท
ค. ด้านการเศรษฐกิจ
(1) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
40,000
บาท
(2) แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
382,410
บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
บาท
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ อนุมัตใิ ห้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 7. ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้
(ลงนาม) .....................................................
อนุมตั ิ
(นายทวีป นวลสุวรรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
(นายธวัฒน์ชยั ม่วงทอง)
นายอาเภอบ้านสร้าง
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ก. รายได้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 7,519,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร รวม
7,519,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว๎ต่ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่จัดเก็บได๎จริงในปีที่ผํานมา
1.2ภาษีบารุงท๎องที่ จานวน 70,000 บาท
ประมาณไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่จัดเก็บได๎จริงในปีที่ผํานมา
1.3 ภาษีป้าย จานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากประมาณการใกล๎เคียงที่จัดเก็บได๎จริงและไมํมีป้ายเพิ่มขึ้น
1.4 อากรการฆําสัตว์ จานวน - บาท
ไมํได๎ประมาณการไว๎ เนื่องจากไมํได๎รับการจัดเก็บจริงในปีที่ผํานมา
1.5 ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์และล๎อเลื่อนจานวน - บาท
ไมํได๎ประมาณการไว๎เนื่องจากไมํได๎รับการจัดสรรให๎จริงในปีที่ผํานมา
1.6 ภาษีมูลคําเพิ่ม จานวน 5,380,000 บาท
ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับรายรับจริงจากปีที่ผํานมา
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 45,000 บาท
ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่ได๎รับจัดสรรให๎จริงในปีที่ผํานมา
1.8 ภาษีสุราและเครื่องดื่ม จานวน 450,000 บาท
ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่ได๎รับจัดสรรให๎จริงในปีที่ผํานมา
1.9 ภาษีสรรพสามิต จานวน 860,000 บาท
ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมา เนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่ได๎รับจัดสรรให๎จริงในปีที่ผํานมา
1.10 คําภาคหลวงแรํ จานวน 7,000 บาท
ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่ได๎รับการจัดสรรให๎จริงในปีที่ผํานมา
1.11 คําภาคหลวงปิโตเลียม จานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว๎มากกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่ได๎รับการจัดสรรให๎จริงในปีที่ผํานมา
1.12 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จานวน 650,000 บาท
ประมาณการไวมากกวําปีที่ผํานมาเนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่จัดเก็บได๎ในปีที่ผํานมา
1.13 คําอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง จานวน - บาท
ไมํได๎ตั้งประมาณการรายรับไว๎เนื่องจากในปีที่ผํานมาไมํได๎รับการจัดสรรให๎

-111.14 คําภาษีอื่นๆ
จานวน - บาท
ประมาณการไว๎เทํากับปีผํานมาตามที่ได๎รับการจัดสรรให๎จริง
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
จานวนรวม 170,000 บาท แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จานวนรวม บาท
1.1 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จานวน
- บาท
1.2 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน
- บาท
1.3 คําปรับการผิดสัญญา
จานวน
- บาท
1.4 คําใบอนุญาตอื่น ๆ
จานวน
- บาท
1.5 คําธรรมเนียมอื่น ๆ
จานวน
- บาท
ไมํได๎ตั้งรับไว๎เนื่องจากปีที่ผํานมาไมํได๎รับการจัดสรรให๎
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
จานวนรวม 90,000 บาท
2.1 คําดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
90,000 บาท
ประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่รับจริง
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวนรวม

-

บาท

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวนรวม 80,000 บาท
4.1 คําขายเอกสารสอบราคาและแบบแปลน จานวน
- บาท
ประมาณการไว๎เทํากับปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําจะมีผู๎ซื้อเอกสารสอบราคาและแบบแปลนเพิ่มมากขึ้น
4.2 รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จานวน
- บาท
ประมาณการเอาไว๎ต่ากวําปีที่ผํานมา เนื่องจากประมาณการไว๎ใกล๎เคียงกับที่ได๎รับจริง
ค. รายได้จากทุน
จานวนรวม
6,350,000
บาท
ง. เงินช่วยเหลือ
จานวนรวม
บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน
จานวนรวม
6,350,000
บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน บาท
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับการดาเนินการตามอานาจหน๎าที่และภารกิจถํายโอนเลือกทา จานวน
6,350,000 บาท
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการถํายโอนการศึกษา
จานวน
บาท
1.4 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการถํายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎สูงอายุ จานวน - บาท
1.5 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการถํายโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน - บาท
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

จังหวัดปราจีนบุรี

- 33 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 6,801,070 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตั้งไว้รวม 6,709,070
บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ 813,120 บาท แยกเป็น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 813,120 บาท
ประเภทเงินคําตอบแทนผู๎บริหาร
ตั้งไว๎ 274,800 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนผู๎บริหาร ดังนี้
(1) นายกองค์การบริหารสํวนตาบล 1 อัตราๆละ 8,200บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 98,400 บาท
(2) รองนายก อบต. จานวน 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
(3) เลขานุการนายก อบต. 1 อัตราๆ ละ 5,700 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 68,400 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ
ตั้งไว๎ 76,800 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนผู๎บริหาร ดังนี้
ตาแหนํงนายก อบต. จานวน 1 อัตรา จานวน 38,400 บาท
เงินคําตอบแทนประจาตาแหนํง เดือนละ 1,600 บาทจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 19,200 บาท
เงินคําตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,600 บาทจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 19,200 บาท
ตาแหนํงรองนายก อบต. จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 38,400 บาท
เงินคําตอบแทนประจาตาแหนํง เดือนละ 800 บาทตํอเดือนจานวน12 เดือน 2 อัตรา เป็นเงิน 19,200บาท
เงินคําตอบแทนพิเศษ เดือนละ 800 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน 2 อัตรา เป็นเงิน 19,200 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว๎ 383,520 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงปลั ด องค์การบริหารสํ วนตาบลตั้ง ไว๎ 195,540 บาท จ านวน 1 อัตรา เพื่อจํ ายเป็นเงิ นเดือนปลัด
องค์การบริหารสํวนตาบลเดือนละ 16,110 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 193,320 บาทและจํายเป็นคําเลื่อนขั้น
เงินเดือน จานวน 2,220 บาท โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานบริหาร
ทั่วไป)
2. ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งไว๎ 105,540 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจํายเป็นเงินเดือน
เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 8,700 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 104,400 บาท และจําย
เป็นคําเลื่อนขั้นเดือน จานวน 1,140 บาท โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งาน
บริหารทั่วไป)
/..3.ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่

-34 3. ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่ธุรการ ตั้งไว๎ 82,440 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจํายเป็นเงินเดือนเจ๎าหน๎าที่ธุรการ เดือน
ละ 6,800 บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 81,600 บาท และจํายเป็นคําเลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 840 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งจํายไว๎ 36,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวเป็นรายเดือนดังนี้
1. ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจานวน 12 เดือนๆ ละ 1,500 เป็นเงิน 18,000 บาท
2. ตาแหนํงเจ๎าหน๎าทีธ่ ุรการ จานวน 12 เดือนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินประจาตาแหนํง
ตั้งจํายไว๎ 42,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํงปลัดองค์การบริหารสํวนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาทตํอเดือน
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหาร
ทั่วไป)
คําจ๎างประจา
ตั้งไว๎ บาท
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
196,800 บาท
ประเภทคําจ๎าง
ตั้งจํายไว๎ 143,640 บาท ดังนี้
-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎าง จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) ตั้งไว๎ 69,120 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎าง
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,760 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 69,120 บาท ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ (พนักงานจ๎ างตามภารกิจ ) ตั้งไว๎ 74,520 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎ างผู๎ชํวย
เจ๎าหน๎าที่ธุรการ จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,210 บาท ตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 74,520 บาท ตั้งจําย
จากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งจํายไว๎ 53,160 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวรายเดือนแกํพนักงานจ๎าง ดังนี้
1.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล เดือนละ 2,440 บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 29,280 บาท
2.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ เดือนละ 1,990 บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 23,880 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

/..1.3.คําตอบแทน

-351.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 5,183,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้รวม 1,785,400 บาท
ประเภทคําตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาและเลขานุการสภา
ตั้งไว๎ 1,593,000
บาท
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎แกํ
(1) ประธานสภาอบต. 1 อัตราๆ ละ 8,200 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 98,400 บาท
(2) รองประธานสภาอบต. 1 อัตราๆ ละ 6,150 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 73,800 บาท
(3) สมาชิกสภาอบต.จานวน 23 อัตราๆ ละ 4,900 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,352,400 บาท
(4) เลขานุการสภาอบต. 1 อัตราๆ ละ 5,700 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 68,400 บาท
โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําเบี้ยประชุม
ตั้งไว๎ 62,400 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยประชุมให๎แกํสมาชิกสภาองค์การบริ หารสํวนตาบลบางยาง จานวน 26 คน โดยกาหนดการ
ประชุมไว๎ 12 ครั้ง ครั้งละ 200 บาทตํอคน เป็นเงิน 62,400 บาท โดยตั้งจํ ายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 20,000 บาท
-เงินคําตอบแทน ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนให๎บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์
แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและปฏิบัติตามคาสั่งขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําตอบแทน คณะกรรมการและเจ๎าหน๎าที่ในการเลือกตั้งท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 70,000 บาท
-เงินคําตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งอนุกรรมการ และเจ๎าหน๎าที่ประจาหนํวยเลือกตั้ง และผู๎ที่ได๎รับคาสั่ง
ให๎ชํวยปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง นายก อบต. , สมาชิก , สภา อบต. โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว๎ 10,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนของพนักงานสํวนตาบล,ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนตาบล
บางยาง ในการปฏิ บั ติห น๎ า ที่น อกเวลาราชการ โดยด าเนิ น การตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง วํ า ด๎ วยการ
ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536 โดยตั้ ง จํ า ยจากเงิ น รายได๎ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล
ตั้งไว๎ 30,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลให๎แกํ พนักงานสํวนตาบลและผู๎บริหารองค์ การบริหารสํวนตาบลบาง
ยาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
/..ประเภทคํา.

-36ประเภทคําตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว๎ - บาท
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนอื่นเป็นกรีพิเศษ ของพนักงานสํวนตาบล,ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างขององค์การบริหาร
สํวนตาบลบางยาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
1.3.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
2,822,000 บาท แยกจ่ายเป็น
ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
ตัง้ ไว๎ 230,000 บาท เพื่อจํายเป็น
ก. คําบริการตําง ๆ
ตั้งไว๎ 30,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคํา (1) คํารับวารสาร (2) คําหนังสือพิมพ์ (3) คําซื้อหนังสือตําง ๆ (4) ราชกิจจา นุเบกษา
(5) คําพิมพ์แผํนโฆษณาเผยแพรํตําง ๆ (6) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ (7) คําเข๎าเลํมทาปกหนังสือ
หรือเอกสารตํางๆ (8)คําซักฟอก (9) คําระวางรถบรรทุก(10)คําจ๎างเหมาบริการ เชํน แบกหามสัมภาระ (11) คํา
จัดซื้อพวงมาลัยและดอกไม๎ โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ข. คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ตั้งไว๎
200,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎ รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํการประกอบ ,ดัดแปลง,ตํอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางใด และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎างแบกหามสัมภาระ,คํา
ซํอมแซมทรัพย์สินบางอยําง,คําทาความสะอาด,คําทาความสะอาดสวนสาธารณะ,คําจ๎างเหมาเดินสายไฟคําจ๎าง
ตกแตํงรถยนต์เพื่อรํวมขบวนแหํ, คําจ๎างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ , คําล๎างฟิล์มและอัดรูปและการจ๎างเหมากาจัด
ปลวก, คําจ๎างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อชํวยเหลือดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ , คําจ๎างหมาคนงานทั่วไปเพื่อทาความ
สะอาดสานักงานและรอบบริเวณ .คําจ๎างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อชํวยขับรถของทางราชการและคําจ๎างเหมาใน
กรณีตํางๆ ฯลฯ และเพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมานักเรียนนักศึกษาให๎ทางานในชํวงปิดภาคเรียนตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อเป็นการชํวยเหลือให๎นักเรียนนักศึกษามีรายได๎ ในชํวยปิดภาคเรียนในอัตราคนละ 200 บาทตํอวัน (7
ชั่วโมง) โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว๎ 50,000 บาท
ก. คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 50,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ตํางๆ ของสานักงาน รวมทั้ง การเปลี่ยนอะไหลํหรือสิ่งของ
ภายใน เชํ น เครื่องพิม พ์ดีด , พัดลม , เครื่องคอมพิวเตอร์ , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , การเปลี่ยนถําย
น้ามันเครื่อง , การดูแลรักษาตามระยะทางที่ทางบริษัทรถยนต์กาหนด,และวัสดุครุภัณฑ์ตํางๆ ในสานักงาน ฯลฯ
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)

/..ประเภทราย.

-37ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว๎ 1,020,000 บาท แยกเป็น
ก. คํารับรองและพิธีการตําง ๆ
ตั้งไว๎ 30,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคํารับรองในโอกาสตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง เชํน เลี้ยงรับรองคณะบุคคลผู๎ตรวจ
งาน, ผู๎ตรวจแนะนางานของ อบต., ผู๎เข๎ารํวมการประชุมสภาองค์การบริหารสํวนตาบล, ผู๎มาทัศนะศึกษาดูงาน
หรือ มาดาเนินกิจการอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ตํอองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ข. คําใช๎จํายในการแขํงขันกีฬาของตาบลบางยางและอาเภอบ๎านสร๎าง ตั้งไว๎ 40,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดการแขํงขันกีฬาของตาบลบางยาง และอาเภอบ๎านสร๎างหรือ กีฬาต๎านยา
เสพติดหรือกีฬาอื่นๆ โดยจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
ค. คําใช๎จํายในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตํางๆ ตั้งไว๎ 520,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในงานตํางๆ เชํน คําวัสดุอุปกรณ์และจ๎างเหมาที่ใช๎ในการจัดงานพิธีทางศาสนา, รัฐ
พิธีหรือประเพณีตํางๆในท๎องถิ่น เชํน วันปิยมหาราช , วันเฉลิมพระชนมพรรษา , วันสงกรานต์ , วันเด็กฯลฯ ตั้ง
จํายจากเงินรายได๎ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
จ. คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตั้งไว๎ 400,000 บาท
-เพื่อจํ ายเป็นคําฝึ กอบรม, คําลงทะเบียน, คําหนัง สือ , คําธรรมเนียมตํางๆ ,ฯลฯ เพื่อเพิ่ม พูนความรู๎
ความสามารถของพนักงานสํวนตาบล, ลูกจ๎าง,พนักงานจ๎าง, คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น , ประธานสภา ,
รอง
ประธานสภาและสมาชิกสภาอบต. และผู๎ปฏิบัติงานราชการของอบต. โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ฉ. คําใช๎จํายในการจัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตั้งไว๎ 30,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมา จัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตําง ๆ ของสานักงาน เชํน ป้ายรณรงค์ตํอต๎านยาเสพ
ติด,ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี,ป้ายจราจร ,ป้ายบอกชื่อและทิศทางของหมูํบ๎าน,ป้ายบอกอาณาเขตของ
องค์การบริหารสํวนตาบลบางยางและป้ายตํางๆที่เกี่ยวข๎อง โดย ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว๎
1,522,000 บาท
ก. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว๎
50,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ,คําพาหนะ,คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสํวนตาบล,ลูกจ๎าง,พนักงานจ๎าง,ผู๎บริหารท๎องถิ่น,สมาชิกสภาอบต., และผู๎ชํวย
ปฏิบัติราชการ อบต. ที่ได๎รับอนุญาตให๎เดินทางไปราชการทั้งในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี โดยตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
/..ข.คําใช๎จําย.

-38ข. คําใช๎จํายในกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว๎ 30,000 บาท
-เพื่อใช๎จํายในกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตาบลบางยางเพื่อใช๎จํายเป็นคําฝึกอบรม อปพร. คําจํายในการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต๎องใช๎ เชํน เสื้อสะท๎อนแสง , กระบอง , กุญแจมือ , ชุด อปพร. ถั่วเฉลี่ยจํายทุกรายการ
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย)
ค. คํารายจํายด๎านสิ่งแวดล๎อม
ตั้งไว๎ 20,000 บาท
-เพื่อจํายเป็น คําจัดซื้อพันธุ์ กุ๎ง , ปลา , เพื่อปลํอยลงแมํน้าปราจีนบุรีในเขตที่ผํานตาบลบางยาง เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม และสงวนพันธุ์สัตว์น้า โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานการเกษตร
(งานอนุรักษ์ แหลํงน้าและป่าไม๎)
ง.คําเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎สูงอายุ ตั้งไว๎ 1,110,000 บาท แยกเป็น
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎สูงอายุจานวน 92 คนๆ ละ 500 บาทตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 552,000
บาท ตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎ องถิ่น สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู๎สูงอายุจานวน 93 คนๆ ละ 500 บาทตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
558,000 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสังคมสงเคราะห์(งานสังคมสงเคราะห์)
จ.คําเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ ตั้งไว๎ 270,000 บาท แยกเป็น
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน 40 คนๆ ละ 500 บาทตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
240,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน 5 คน ๆ ละ 500 บาทตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
30,000 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสงเคราะห์(งานสังคมสงเคราะห์)
ฉ.คําเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว๎ 12,000 บาท แยกเป็น
- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนป่วยโรคเอดส์ จานวน 2 คนๆ ละ 500 บาทตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 12,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสังคมสงเคราะห์)
ช. คําใช๎จํายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตั้งไว๎ 30,000 บาท
- เพื่อจํายในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คําฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง คําเดินทางของผู๎ปฏิบัติงาน วัสดุ
อุ ป กรณ์ คํ า จั ด ซื้ อ ยาตรวจปั ส สาวะ ฯลฯ ตั้ ง จํ า ยจากเงิ น รายได๎ ปรากฏอยูํ ใ นแผนงานสาธารณสุ ข
(งานโรงพยาบาล)

/..1.3.3..คําวัสดุ..

-391.3.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 575,600 บาท
แยกเป็น
ประเภทคําวัสดุสานักงาน
ตั้งไว๎ 300,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ของสานักงาน และวัสดุที่ใช๎ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวน
ตาบลบางยางและสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง เชํน กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,สมุด,แผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ชนิดตําง ๆ , กระดาษตํอเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องในทานอง
เดียวกันและจัดซื้อกระดาษไขที่ เกี่ยวข๎องกับการจัดทาแผนที่ภาษี ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว๎ 5,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของตํางๆ เชํน ฟิวส์ ,สวิตส์ไฟ,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎องใน
ทานองเดียวกัน โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว
ตั้งไว๎ 40,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไม๎กวาด,แปรง,ผ๎าปูโต๏ะ,ถ๎วยชาม,ช๎อนส๎อม,แก๎วน้า, จานรอง , น้าดื่มที่บรรจุขวดจาก
เอกชน ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ตั้งไว๎
79,600 บาท
ก. คําจัดซื้อสารเคมีพํนกาจัดแมลง ตั้งไว๎
25,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสารเคมีพํนกาจัดแมลง และยุงลาย ฯลฯ โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ปรากฎในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น )
ข. คําจัดซื้อทรายอะเบท
ตั้งไว๎ 54,600 บาท
-เพื่อจํ ายเป็นคําจั ดซื้ อทรายอะเบทเพื่อป้องกันยุง ลาย โดยตั้ง จํ ายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไปเพื่อ สนับสนุนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ปรากฎอยูํในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)
ประเภทคําวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
ตั้งไว๎ 130,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อน้ามันดีเซล,น้ามันเบนซิน,น้ามันจารบี,น้ามันเครื่อง,น้ามันเบรค, ฯลฯ ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
ตั้งไว๎ 1,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อฟิล์ม,พูํกันและสี,คํารูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง,อัด,ขยาย, เพื่อใช๎ในการจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์เนื่องในงานตํางๆ โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหาร
ทั่วไป)

/...ประเภท..

-40ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว๎
บาท
-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุคอมพิวเตอร์ในสานักงานองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทวัสดุการเกษตร
ตั้งไว๎
20,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นวัสดุการเกษตร เชํน ยากาจัดหญ๎า ยากาจัดแมลง ฯลฯ โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ปรากฏอยูํ
ในแผนงานการเกษตร (งานสํงเสริมการเกษตร)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 172,000 บาท แยกเป็น
ประเภทคําไฟฟ้า
ตั้งไว๎
80,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคํากระแสไฟฟ้า สาหรับที่ทาการองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทัว่ ไป)
ประเภทคําประปา
ตั้งไว๎
4,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําน้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําโทรศัพท์
ตั้งไว๎
25,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท์ สาหรับที่ทาการองค์การบริหารสํวนตาบล โดยตั้ง จํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําไปรษณีย์, คําโทรเลข, คําธนาณัติ, คําซื้อดวงตราไปรษณียากร, คําเชําตู๎ไปรษณีย์
ตั้งไว๎ 5,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย,์ โทรเลข,ธนาณัต,ิ คําดวงตราไปรษณีย์และคําใช๎จํายตํางๆ ที่เกี่ยวกับการไปรษณีย์ และ
คําอากรแสตมป์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทคําบริการทางด๎านโทรคมนาคม
ตั้งไว๎ 58,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายเกี่ยวกับการใช๎ระบบอินเทอร์เน็ต .คําจัดทาเว็บไซด์องค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง ,
คํ า บริ ก ารการเชํ า และเหมาจํ า ยในการใช๎ บ ริ ก ารเว็ บ ไซด์ และคํ า สื่ อ สารอื่ น ๆ และให๎ ห มายความรวมถึ ง
คําใช๎จํายเพื่อให๎ได๎ใช๎บริการดังกลําว และคําใช๎จํายที่เกิดขึ้ นเกี่ยวกับการใช๎บริการ โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

/...ประเภทคํา..

-411.5 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้

344,150

บาท

ประเภทเงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
ตั้งไว๎ 348,760 บาท
1.5.1.อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติชํวยเหลือผู๎ป่วยโรคเอดส์และผู๎ติดเชื้อ เอช ไอ วี อาเภอบ๎าน
สร๎าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตั้งไว๎ 10,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที่ ปจ
0417/1847 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสาธารณะสุข
(งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)
1.5.2.อุดหนุนอาเภอบ๎านสร๎างโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ตั้งไว๎ 5,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที่
ปจ 0417/1731 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี(งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
1.5.3.อุ ด หนุ น อ าเภอบ๎ า นสร๎ า งโครงการป้ อ งกั น และแก๎ ไ ขปั ญ หาโรคไข๎ ห วั ด นกแบบยั่ ง ยื น
ตั้งไว๎ 30,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที่ ปจ 0407/1825 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551
โดยตั้ง จํายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุข
อื่นๆ)
1.5.4.อุดหนุนอาเภอบ๎านสร๎างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า ตั้งไว๎ 38,900 บาท
รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที่ ปจ 0407/ว 1817 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 โดยตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)
1.5.5.อุดหนุนอาเภอบ๎านสร๎างโครงการแก๎ไขปัญหาสังคมที่สํงผลกระทบตํอเด็กและเยาวชนในการ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว๎ 26,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที ปจ 0417/ ว 1783
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสร๎างความเข็มแข็งชุมชน (งาน
สํงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)

/...1.5.6 อุดหนุน..

-421.5.6.อุดหนุนอาเภอบ๎านสร๎างโครงการจัดซื้อน้ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ตั้งไว๎ 15,000 บาท
รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที่ ปจ 0417/1783 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 โดยตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสร๎างความเข็มแข็งชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)
1.5.7.อุดหนุนอาเภอบ๎านสร๎างโครงการสายตรวจรํวมองค์การบริหารสํวนตาบลในการรณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามอาชญกรรม ตั้งไว๎ 24,000 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที่ 0417/2043 ลงวันที่
30 พฤษภาคม 2551 โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสร๎างความเข็มแข็งชุมชน (งานสํงเสริม
และสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)
1.5.8.อุดหนุนอาเภอบ๎านสร๎างโครงการจัดเก็บแหลํงข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ)
ปี 2552 ตั้งไว๎ 14,250 บาท รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ๎านสร๎าง ที่ 0418/1772 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม
2551 โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสร๎างความเข็มแข็งชุมชน (งานสํงเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งชุมชน)
1.5.9.อุดหนุนสถานีอนามัยบ๎านบางรุํงโรจน์ โครงการสร๎างเสริมสุขภาพใจผู๎สูงอายุ ตั้งไว๎ 12,000
บาท รายละเอียดตามหนังสือสถานีอนามัยบ๎านบางรุํงโรจน์ ที่ ปจ 0427.1/11/54 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2551
โดยตั้ง จํายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนั บสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุข
อื่นๆ)
1.5.10.อุดหนุนสถานีอนามัย ตาบลบางยาง โครงการสํงเสริมผู๎สูงอายุ จานวน 9 หมูํบ๎าน ตั้งไว๎
19,000 บาท รายละเอียดตามหนังสือ สถานีอนามัยตาบลบางยาง ที่ ปจ 0427.1/3/52 ลงวันที่ 18 มิถุนายน
2551 โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุข
อืน่ ๆ)
1.5.11.อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณะสุข หมูํบ๎าน (อ.ส.ม.) ตั้งไว๎ 130,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณะสุข หมูํบ๎าน ๆ ละ 10,000 บาท จานวน 13 หมูํบ๎าน โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
ปรากฏอยูํในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)
/...1.5.13.. อุดหนุน..

-431.5.12.อุ ด หนุ น ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จั ด งานเทศกาลมาฆปู ร มี ศ รี ป ราจี น บุ รี
ประจาปี 2552 ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี จัดงาน
เทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี โดยตั้งจํายจากเงิน รายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี(งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น)
1.5.13.อุดหนุนกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนสานักงาน
กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการสาธารณะสุข
และงานสาธารณะสุขอื่นๆ)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ 92,000 บาท
2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 92,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 92,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท เพื่อใช๎ดูดฝุ่นทา
ความสะอาดสานักงาน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2550) ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อ สนับสนุนการ
กระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงาน
บริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร
ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพํนหมอกควัน จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 80,000 บาท เพื่อใช๎พํน
หมอกควันกาจัดแมลง , ลูกน้า , ยุงลาย ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํ
องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ส าหรั บ ด าเนิ น การตามอ านาจหน๎ า ที่ ปรากฏอยูํ ใ นแผนงานสาธาร ณะสุ ข
(งานบริการสาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)

/..สํวนการคลัง.

- 44 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน

ส่วนการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 940,400 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา
ตัง้ ไว้รวม 883,400 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้รวม 495,600 บาท แยกเป็น
เงินเดือน
ตั้งไว้
365,640
บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว๎
329,640 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงหัวหน๎าสํวนการคลัง ตั้งไว๎ 148,500 บาท อัตราเงินเดือน 12,220 บาท ตํอเดือนจานวน
12 เดือน เป็นเงิน 146,640 บาท และจํายเป็นคําเลื่อนขั้นเงินเดือนจานวน 1,860 บาท โดยตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.ตาแหนํงเจ๎าพนักงานพัสดุ ตั้งไว๎ 98,700 บาท จานวน 1 อัตราๆ ละ 8,130 บาทตํอเดือน จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 97,560 บาท และจํายเป็นคําเลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 1,140 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
3.ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ ตั้งไว๎ 82,440 บาท จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,800 บาทตํอเดือน
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 81,600 บาท และจํายเป็นคําเลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 840 บาท ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ
ตั้งไว๎ 36,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว เป็นรายเดือน ดังนี้
1.ตาแหนํงเจ๎าพนักงานพัสดุ 1 อัตราๆ ละ1,500 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือนเป็นเงิน 18,000 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ 1 อัตราๆละ1,500 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือนเป็นเงิน 18,000 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 129,960 บาท
ประเภทคําจ๎างลูกจ๎างประจา
ตั้งไว๎
111,960 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎างประจา จานวน 1 อัตรา ตั้งไว๎ 111,960 บาท ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่การเงินและ
บัญชี อัตราเงินเดือน 9,240 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,880 บาท และจํายเป็นคําเลื่อนขั้น
เงินเดือน จานวน 1,080 บาท โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
/.....ประเภทเงินเพิ่ม.

-45ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งไว๎
18,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวเป็นรายเดือน ดังนี้
1.ตาแหนํงเจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี จานวน 1 อัตราๆ ละ 1,500 บาทตํอเดือนจานวน 12 เดือนเป็นเงิ น
18,000 บาท ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้รวม
196,800
บาท แยกเป็น
ประเภทคําจ๎าง
ตั้งจํายไว๎ 143,640 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎าง จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน
บาท ดังนี้
1.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) ตั้งไว๎ 69,120 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎าง
ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,760 บาท จานวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
2.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) ตั้งไว๎ 74,520 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจ๎างผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,210 บาท ตํอเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ ตั้งจํายไว๎
53,160 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวรายเดือนแกํพนักงานจ๎าง ดังนี้
1.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ เดือนละ 2,440 บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 29,280 บาท
2.ตาแหนํงผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ เดือนละ 1,990 บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 23,880 บาท
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม
176,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
75,000 บาท
ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนของพนักงานสํวนตาบล,ลูกจ๎างและพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง
ในการปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการโดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2536 โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล
ตั้งไว๎ 30,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ให๎แกํพนักงานสํวนตาบลและลูกจ๎างประจา ตั้งจํายจากเงิน
รายได๎ ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทคําเชําบ๎าน
ตั้งไว๎
15,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านของพนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างและผู๎มีสิทธิในการเบิกคําเชําบ๎าน ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว๎ 10,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําเลําเรียนบุตรของพนักงานสํวนตาบลที่มีสิทธิในการเบิกคําเลําเรียนบุตร ตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
/..1.3.2. คําใช๎สอย.

-461.3.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้

61,000 บาท

ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
ตั้งไว๎
1,000 บาท
ก. คําบริการตําง ๆ
ตั้งไว๎
1,000 บาท
(1) คํารับวารสาร (2) คําหนังสือพิมพ์ (3) คําซื้อหนังสือตําง ๆ (4) ราชกิจจานุเบกษา (5) คําพิมพ์แผํน
โฆษณาเผยแพรํตําง ๆ (6) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ (7) คําเข๎าเลํมทาปกหนังสือหรือเอกสารตํางๆ
(8) คําซักฟอก (9) คําระวางรถบรรทุก (10) คําจ๎างเหมาบริการ เชํนแบกหามสัมภาระ (11) ฯลฯ โดยตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว๎ 20,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์
ตั้งไว๎ 20,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ตําง ๆ ของสานักงาน เชํน เครื่องพิมพ์ดีด,เครื่องปรับอากาศ
, เครื่องถํายเอกสาร, เครื่องโรเนียว. เครื่องคอมพิวเตอร์. เครื่องพิมพ์ดีด. ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทรายจํายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

ตัง้ ไว๎

-

บาท

คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตั้งไว๎ บาท
- เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมสัมมนา,คําลงทะเบียน,คําหนังสือ,คําธรรมเนียมตําง ๆ , ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู๎
ความสามารถของพนักงานสํวนตาบล,ลูกจ๎าง,และผู๎ปฏิบัติราชการของ อบต.
โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว๎ 40,000 บาท
ก. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว๎ 40,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ,คําพาหนะ,คําเชําที่พักและคําใช๎ จํายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสํวนตาบล,ลูกจ๎าง,และผู๎ชํวยปฏิบัติราชการของอบต. ที่ได๎รับอนุญาตให๎เดินทาง
ไป ราชการทั้งในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งาน
บริหารงานคลัง)
1.3.3 ค่าวัสดุ
แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 40,000

บาท

ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว๎ 40,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ของสานักงาน เชํน กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,สมุด,ยางลบ, แผํนหรือ
จานบันทึกข๎อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ชนิดตําง ๆ , กระดาษตํอเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องใน
ทานองเดียวกัน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

/..1.4.หมวดคํา.

-471.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
15,000
บาท
แยกเป็น
ประเภทคําไปรษณีย์,คําโทรเลข,คําธนาณัติ,คําซื้อดวงตราไปรษณียากร,คําเชําตู๎ไปรษณีย์
ตั้งไว๎ 15,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์, โทรเลข, ธนาณัติ, คําดวงตราไปรษณีย์ และคําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ไปรษณีย์และคําอากรแสตมป์ตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
บาท
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ 57,000 บาท
2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 57,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 57,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ 57,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชี (PASS BOOK PRINTER) จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 35,000 บาท สามารถพิมพ์งานได๎หลากหลาย เชํน เช็ค , ใบรับฝากเงิน และใบถอนเงิน สามารถใช๎พิมพ์
ตั๋วโดยสารสมุดทะเบียนตําง ๆ เอกสารประจาตัวพาสปอร์ท ของจดหมาย ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎อ งถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฎ
อยูํในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ จานวน 1 ตู๎ ราคาตู๎ละ 4,000 บาท เพื่อ
ใช๎ในการเก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช๎ในงานของสํวนการคลัง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)
เพื่อจํายเป็นคําตู๎เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน
ตั้งไว๎ 5,000 บาท จ านวน 1 ตู๎ ราคาตู๎ ล ะ
5,000 บาท แบบบานเลื่อนขนาด 5 ฟุต บานเลื่อนเป็นกระจก ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน
การกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ ตั้งไว๎ 13,000 บาท
ก. กล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจตอล ตั้งไว๎ 13,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อกล๎องถํายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน 1 เครื่อง ราคา 13,000 บาท
ความละเอียดไมํน๎อยกวํา ล๎านพิกเซล เป็นกล๎องแบบคอมแพค ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่
( IMAGGSENSOR ) มีระบบแฟสซ์ (FIASH) ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อข๎อมูลได๎สามารถโอนถํายข๎อมูล
จากกล๎องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได๎ และมีกระเป๋าบรรจุกล๎อง ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)
/..สํวนโยธา.
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องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
ส่วนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,684,380
บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตั้งไว้รวม 1,031,040 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้รวม
165,540
บาท แยกเป็น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 165,540 บาท แยกเป็น
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้
165,540 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงหัวหน๎าสํวนโยธา ตั้งไว๎ 165,540 บาท อัตราเงินเดือน 13,610 บาท ตํอเดือนจานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 163,320 บาท และจํายเป็นคําเลื่อนขั้นเงินเดือนจานวน 2,200 บาท โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏ
อยูใํ นแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ค่าจ้างประจา
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
บาท
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
บาท
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม
863,500 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
55,000 บาท แยกเป็น
ประเภทคําตอบแทนผู๎ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 40,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ๎างอัตราคนละไมํเกิน 250 บาทตํอวัน,หรือตามความเหมาะสม
ซึ่งอยูํในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง ซึ่งคําตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ๎ างรวม
แล๎วต๎องจํายไมํเกินร๎อยละ1 ของราคาคํากํอสร๎าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท0318/ว87ลว.10 มกราคม
2544โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูใํ นแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว๎ 10,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนของพนัก งานสํวนตาบลขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง ในการปฏิบัติหน๎าที่
นอกเวลาราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2536 โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
ประเภทเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล
ตั้งไว๎ 5,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําชํวยเหลือ คํารักษาพยาบาลให๎แกํพนักงานสํวนตาบล ตั้งจํ ายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํใ น
แผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
/..1.3.2.คําใช๎สอย.
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ตั้งไว้ 757,000 บาท แยกเป็น
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้
41,000 บาท
ก. คําบริการตําง ตั้งไว๎ 1,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคํา (1) คํารับวารสาร (2) คําหนังสือพิมพ์ (3) คําซื้อหนังสือตําง ๆ (4) คําพิมพ์แผํนโฆษณาเผยแพรํ
ตําง ๆ (5 ) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ ( 6) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตํางๆ (7) คําเข๎าเลํมทา
ปกหนังสือหรือเอกสารตํางๆ (8) คําซักฟอก (9) คําระวางรถบรรทุก (10) คําจ๎างเหมาบริการ เชํนแบกหาม
สัมภาระ(11) คําถํายแบบพิมพ์เขียว โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํ ในแผนงานเคหะและชุมชน (งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ข. คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ตั้งไว๎ 40,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริหารให๎ผู๎รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํการประกอบ,ดัดแปลง,ตํอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางใด และอยูํในความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎างแบกหามสัมภาระ,
คํา
ซํอมแซมทรัพย์สินบางอยําง, คําทาความสะอาด, คําทาความสะอาดสวนสาธารณะ, คําจ๎างเหมาเดินสายไฟ,
คําจ๎างตกแตํงรถยนต์เพื่อรํวมขบวนแหํ,คําจ๎างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ , คําล๎างฟิล์มและอัดรูปและการจ๎างเหมา
ในกรณีตําง ๆ ฯลฯ โดยตั้งจํายจากเงิน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นส าหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานเคหะและชุ มชน (งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน)
ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 700,000
บาท
-เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมสิ่งกํอสร๎างครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย เชํน โรงเก็บรถยนต์,อาคารที่ทาการ
อบต. และสิ่งกํอสร๎างอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูใํ นแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ 1,000
บาท
ก.คําใช๎จํายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตั้งไว๎ 1,000 บาท
-เพื่อ จํ ายเป็ นคํา ฝึ กอบรม,คํา ลงทะเบียน, คําหนัง สือ , คํ าธรรมเนีย มตํา งๆ, ฯลฯ เพื่ อเพิ่ม พู นความรู๎
ความสามารถ ของพนักงานสํวนตาบล,และผู๎ปฏิบัติราชการของ อบต. ที่ได๎รับอนุญาตให๎เดินทางไปราชการทั้ง
ในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 15,000 บาท
ก. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว๎ 15,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ,คําพาหนะ,คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสํวนตาบลและผู๎ชํวยปฎิบัติราชการอบต. ที่ได๎รับอนุญาตให๎เดินทางไปราชการทั้ง
ในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
/..1.3.3.คําวัสดุ.

-50 1.3.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 51,500 บาท
ประเภทค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตําง ๆ ของสานักงาน เชํน กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ,สมุด, แผํนหรือ
จานบันทึกข๎อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ชนิดตําง ๆ กระดาษตํอเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องในทานอง
เดียวกัน ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน)
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้
30,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไม๎ตําง ๆ,น้ามันทาไม๎,ทินเนอร์,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์,และวัสดุอื่นใด ในทานองเดียวกัน
,ฯลฯ โดยตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่ นสาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าทีป่ รากฏอยูใํ นแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 1,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อฟิล์ม , พูํกันและสี , คํารูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง , อัด , ขยาย , เพื่อใช๎ในการจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานตํางๆ โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฎอยูํในแผนงานเคหะและชุมชน(งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทวัสดุอื่น
ตั้งไว้ 500 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุที่ไมํเข๎าลักษณะวัสดุดังที่กลําวมาแล๎วข๎างต๎นแตํไมํได๎ตั้งจํายไว๎ เชํน ตาไกํ , ฯลฯ โดย
ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูใํ นแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้
2,000 บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์ , ค่าโทรเลข , ค่าธนาณัติ , ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร , ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์
ตั้งไว้
2,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย์ ,โทรเลข , ธนาณัติ , คําดวงตราไปรษณีย์และคําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ไปรษณีย์และคําอากรแสตมป์ ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
บาท
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
2,653,340 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
2,653,340
บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้
9,500
บาท
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
9,500
บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า
ตั้งไว๎ 9,500 บาท ราคาเครื่องละ 9,500 บาท จานวน 2
เครื่อง เป็นเครื่องตัดหญ๎าแบบข๎อแข็งแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไมํต่ากวํา 1.5 แรงม๎า ปริมาณกระบอกสูบ
ไมํต่ากวํา 30 ซีซี พร๎อมใบมีดและอุปกรณ์ (ตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2551) ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่ ปรากฏอยูใํ นแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

-51ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 2,643,840 บาท

1. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 1 (บ้านแหลมวน) ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.40 เมตร ยาว 200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.10 เมตร ลาดเอียง 1:2
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 391,310.00 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ
กระจายอานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
2. โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังถนน หมู่ที่ 2 (บ้านหัวสะแก)
ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร (ตามแบบแปลน
ขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 159,790.00 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย
อานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
3. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 4 (บ้านบางไซร์) ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.40 เมตร ยาว 62 เมตร สูงเฉลี่ย 1.15 เมตร ลาดเอียง 1:2
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง)
งบประมาณตั้ งไว้ 67,530.00 บาท ตั้ง จํ ายจากเงิ น อุดหนุนทั่ วไป เพื่อสนับ สนุนการ
กระจายอานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
4. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 5 (บ้านวัด) ตาบลบางยาง อาเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.40 เมตร ยาว 170 เมตร สูงเฉลี่ย 0.75 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว๎าง 3.40 เมตร ยาว 280 เมตร สูงเฉลี่ย 1.15 เมตร
ลาดเอียง 1:2 (ตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 588,860.00 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย
อานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

-525. โครงการขุ ด ลอกคลองพร้ อ มขยายคลองบางลาน หมู่ ที่ 6 (บ้ า นไผ่ ด า)
ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
- สภาพเดิมปากคลองกว๎าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร ก๎นคลองกว๎าง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย
1 เมตร ลาดเอียง 1:2
- สภาพคลองขุดลอกใหมํปากคลองกว๎าง 10 เมตร ยาว 800 เมตร ก๎นคลองกว๎าง
2 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ลาดเอียง 1:2 (ตามแบบแปลนองค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 273,380.00 บาท ตัง้ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ
กระจายอานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
6. โครงการก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ าพร้ อ มประตู ร ะบายน้ า หมู่ ที่ 7 (บ้ า นไร่ )
ตาบลบางยาง อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ทํอคอนกรีตเสริมเหล็กปากรางลิ้น ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 เมตร จานวน 10 ทํอน
บานฝาทํอชนิดรับน้าทางเดียว กรอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหาร
สํวนตาบลบางยาง)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 246,920.00 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย
อานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
7. โครงการเสริมผิวจราจรลูกรังถนน หมู่ที่ 9 (บ้านบางอีรา) ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 2.80 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (ตามแบบ
แปลนขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 300,560.00 บาท ตัง้ จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย
อานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (บ้านหัวดอน) ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมํมีไหลํทาง
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 407,950.00 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจาย
อานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

-539. โครงการเสริมผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (บ้านคลองโพธิ์) ตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 2.80 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
(ตามแบบแปลนขององค์การบริหารสํวนตาบลบางยาง)
พร๎อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
งบประมาณตั้งไว้ 207,540.00 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ
กระจายอานาจหน๎าที่ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่

/..สํวนการศึกษา

- 54 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน

ส่วนการศึกษา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,230,740 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา
ตัง้ ไว้รวม 2,165,960 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้รวม 114,420 บาท แยกเป็น
เงินเดือน
ตั้งไว้
114,420
บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว๎
96,420 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงนักวิชาการศึกษา ตั้งไว๎ 96,420 บาท จานวน 1 อัตรา เพื่อจํายเป็นเงินเดือนนักวิชาการ
ศึกษา เดือนละ 7,940 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 95,280 บาท และจํายเป็นคําเลื่อนขั้นเงินเดือน
จานวน 1,140 บาท โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)
ประเภทเงินเพิ่มตํางๆ
ตั้งไว๎
18,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราว พนักงานสํวนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงนักวิชาการศึกษา จานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,500 บาท ตํอเดือนจานวน 12 เดือนเป็นเงิน
18,000 บาท โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
คําจ๎างประจา
ตั้งไว๎
- บาท
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว๎ 295,320 บาท ดังนี้
ประเภทคําจ๎างประจา
ตั้งไว๎ 223,800 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎าง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) ตั้งไว๎ 80,520 บาท เพื่อจํายเป็น
คํางจ๎างครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,710 บาท ตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
80,520 บาท ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
2.ตาแหนํงครูดูแลเด็กเล็ก (พนักงานจ๎างตามภารกิจ) ตั้งไว๎ 143,280 บาท เพื่อจํายเป็นคํางจ๎างครูดูแล
เด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน 2 อัตราๆ ละ 5,970 บาท ตํอเดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 143,280 บาท
ตั้ ง จํ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป เพื่ อ สนั บ สนุ น การกระจายอ านาจให๎ แ กํ อ งค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น ส าหรั บ
ดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)
/..ประเภทเงินเพิ่ม.

-55ประเภทเงินเพิ่มตําง ๆ
ตั้งจํายไว๎ 71,520 บาท
-เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคําครองชีพชั่วคราวรายเดือนแกํพนักงานจ๎าง จานวน 3 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหนํงผู๎ชํวยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตั้งไว๎ 18,000 บาท จานวน 1 อัตราๆละ 1,500
บาท ตํอเดือน จานวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
2.ตาแหนํงผู๎ชํวยครูดูแลเด็กเล็ก ตั้งไว๎ 53,520 บาท จานวน 2 อัตราๆละ 2,230 บาท ตํอเดือน
จานวน 12 เดือน ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม
910,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ 10,000
บาท
ประเภทคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว๎ 10,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนของพนักงานสํวนตาบล , ลูกจ๎าง และพนักงานจ๎างขององค์การบริหารสํวนตาบลบาง
ยางในการปฏิบัติหน๎าที่นอกเวลาราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ.2536 โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)
1.3.1 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 330,000

บาท

ประเภทรายจํายเพื่อให๎ได๎มาซึ่งบริการ
ตั้งไว๎ 300,000 บาท
ก. คําบริการตําง ๆ
ตั้งไว๎
บาท
ข. คําจ๎างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ตั้งไว๎ 300,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาบริการให๎ผู๎ รับจ๎างทาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ซึ่งมิใชํการประกอบ,ดัดแปลง,ตํอเติม
ครุภัณฑ์หรือสิ่งกํอสร๎างอยํางใด และอยูํใ นความรับผิดชอบของผู๎รับจ๎าง เชํน คําจ๎างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อ
ชํวยเหลือดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ , คําจ๎างหมาผู๎ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กอนุบาล 3 ขวบ , และจ๎างเหมาในกรณี
อื่นๆ โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ประเภทรายจํายเพื่อบารุงรักษาหรือซํอมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว๎ 10,000 บาท
ก. คําบารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งกํอสร๎าง
ตั้งไว๎ 10,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาหรือซํอมแซมวัสดุครุภัณฑ์ตํางๆ ของศูนย์เด็กเล็ก รวมทั้งการเปลี่ยนอะไหลํหรือสิ่งของ
ภายใน เชํน VCD , โทรทัศน์ ,พัดลม , ตู๎เก็บเอกสารเก็บหนังสือ โต๏ะ เก๎าอี้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ปรากฏ
อยู่ในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
/..ประเภทรายจําย.

-56ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ก. คํารับรองและพิธีการตําง ๆ

ตั้งไว้
ตั้งไว๎ -

-

บาท

แยกเป็น

บาท

ข. คําใช๎จํายในการจัดงานวันเด็ก
ตั้งไว๎ บาท
- เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตํางๆ ในการจัดงานวันเด็ก เชํน คําวัสดุ คําอาหาร คําของขวัญเด็ก ฯลฯ โดยตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ประเภทรายจํายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมํเข๎าลักษณะรายจํายหมวดอื่นๆ ตั้งไว๎ 20,000 บาท
ก. คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว๎ 20,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ,คําพาหนะ,คําเชําที่พัก , คําลงทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของพนักงานและบุคลากรด๎านการศึกษาและการพัฒนาของศูนย์เด็กเล็ก ตั้งจําย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม 570,000

บาท

แยกเป็น

ประเภทวัสดุการศึกษา
ตั้งไว๎ 40,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการศึกษาชนิดตํางๆ ที่ใช๎ในการเรียนการสอนเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ประเภทวัสดุอื่น
ตั้งไว๎ 500,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําวัสดุอาหารเสริม (นม) ตั้งไว๎ 500,000 บาท ให๎กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหาร
สํวนตาบลบางยาง ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)
ประเภทวัสดุงานบ๎านงานครัว
ตั้งไว๎
30,000 บาท
-เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อไม๎กวาด , แปรง , ผ๎าปูโต๏ะ , ถ๎วยชาม , ช๎อนส๎อม , แก๎วน้า , จานรอง , น้าดื่มที่บรรจุขวด
จากเอกชน ฯลฯ ตั้งจํายจากรายได๎ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้

12,000

บาท

แยกเป็น

ประเภทคําไฟฟ้า
ตั้งไว๎ 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
/..รายจําย.
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 838,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหนํวยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
ตัง้ ไว๎ 838,000 บาท
1.5.1 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตาบลบางยางและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการอาหารกลางวัน ตั้งจํายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1.5.2 อุดหนุนโรงเรียนบ๎านบางรุํงโรจน์ โครงการฝึกอาชีพนักเรียน ตั้งไว๎ 10,000 บาท ตั้งจํายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
1.5.3 อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพพิทักษุญญาราม โครงการปลูกพืชผักสวนครัว ตั้งไว๎ 8,000 บาท ตั้ง
จํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน๎าที่ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
61,000
บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้
61,000
บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้
61,000
บาท
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว๎ 4,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสาร จานวน 1 ตู๎ ราคา 4,000 บาท ชนิด 2 บาน ประตูทึบ
โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ
ตั้งไว๎ 57,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอแบน ขนาด 29 นิ้ว ตั้งไว๎ 45,000 บาท จานวน 5 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 9,000 บาท จอแบนราบสามารถรับภาพสีจากสถานีสํงได๎ทั้งระบบ VHF และ UHF ระบบสีแบบ PAL
ระบบเสียงแบบมีลาโพงในตัวเครื่องมีระบบกาลังไฟอัตโนมัติ พร๎อมรีโมทคอนโทรล โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
- เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเลํน DVD จานวน 4 เครื่อง ตั้งไว๎ 12,000 บาท ราคาเครื่องละ 3,000
บาท (ไมํมีกาหนดไว๎ใช๎บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) สามารถเลํนแผํน DVD , VCD , CD , MP 3 พร๎อมเลํนคาราโอ
เกะได๎ โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํในแผนงานการศึกษา (งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้

-

บาท

/..งบกลาง.
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องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง
ตั้งไว้รวม 382,410 บาท แยกเป็น
งบกลาง
ตั้งไว้
382,410 บาท แยกเป็น
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพันธ์
ตั้งไว้ 271,890 บาท แยกเป็น
ก. คําใช๎จํายในการจัดการจราจร
ตั้งไว๎
5,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําจัดการจราจร โดยพิจารณาจํายจากเงินคําปรับตามกฎหมายจราจรทางบก ตั้งจํายจาก เงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ข. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น
ตั้งไว๎ 76,890 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําสมทบกองทุนเข๎ากองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่นในอัตราร๎อยละ 1 ของเงิน
อุดหนุนโดยตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ค. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว๎ 80,000 บาท
- เพื่อจํายเงินเป็นคําสมทบในสํวนของนายจ๎าง ให๎แกํสานักงานประกันสังคม ในอัตราร๎อยละ สิบ ของคําจ๎าง โดย
ตั้งจํายตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 รวม 12 เดือน โดยตั้งจํายจากเงิน รายได๎ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ง. เงินกองทุนสาหรับคําศึกษาของพนักงานสํวนตาบล,ลูกจ๎าง,พนักงานจ๎าง,ผู๎บริหารและสมาชิก
สภาอบต. ตั้งไว๎ 80,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นคําหนํวยกิจ คําเทอม คําใช๎ตํางๆ ในการศึกษาตํอระดับปริญญา ตั้งจํายจากเงินรายได๎ ปรากฏอยูํ
แผนงานงบกลาง(งานงบกลาง)
จ. เงินกองทุนการศึกษาของนักเรียนในเขตตาบลบางยาง ตั้งไว๎ 30,000 บาท
- เพื่อจํายเป็นเงินทุนคําเทอมของนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแตํมีฐานะยากจนในเขตตาบลบางยาง ตั้งจํายจาก
เงินรายได๎ ปรากฏอยูํแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)
ประเภทเงินสารองจ่าย
ตั้งไว้ 110,520 บาท
- เพื่อจํายในกรณีจาเป็นเรํงดํวนหรือบรรเทาความเดือดร๎อนของสาธารณะชน ฯลฯ โดยตั้งจํายจากเงินรายได๎
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

