รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทัว่ ไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
********************************

ตั้งงบประมาณทั้งสิ้น

เป็นเงิน 6,720,440 บาท แยกเป็น

1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้รวม 6,711,440 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ 904,060 บาท แยกเป็น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 904,060 บาท
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร
ตั้งไว้ 276,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังนี้
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล 1 อัตราๆละ 8,200 บาทต่อเดือน จานวน 14 เดือน
เป็นเงิน 114,800 บาท
(2) รองนายก อบต. จานวน 2 อัตราๆ ละ 4,500 บาทต่อเดือน จานวน 11 เดือน เป็นเงิน 99,000 บาท
(3) เลขานุการนายก อบต. 1 อัตราๆ ละ 5,700 บาทต่อเดือน จานวน 11 เดือน เป็นเงิน 62,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งและเงินตอบแทนพิเศษสาหรับผู้บริหาร ดังนี้
1. ตำแหน่งนำยก อบต. จานวน 1 อัตรา จานวน 44,800 บาท
1.1 เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง เดือนละ 1,600 บาท จานวน 14 เดือน เป็นเงิน 22,400บาท
1.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 1,600 บาท จานวน 14 เดือน เป็นเงิน 22,400 บาท
2. ตำแหน่งรองนำยก อบต. จานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 35,200 บาท
2.1 เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง เดือนละๆ 800 บาท จานวน 11 เดือน เป็นเงิน 17,600 บาท
2.2 เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละๆ 800 บาท จานวน 11 เดือน เป็นเงิน 17,600 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 462,990 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล
จานวน 4 อัตรา ดังนี้
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 204,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเดือนละ 16,840 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน
202,080 บาท และจ่ายเป็นค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 2,160 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

35
2.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 96,030 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 10,470 บาท จานวน 9 เดือน
เป็นเงิน 94,230 บาท และจ่ายเป็นค่าเลื่อนขั้นเดือน จานวน 1,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
3. นักพัฒนาชุมชน จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 72,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนักพัฒนาชุมชน เดือนละ 7,940 บาท จานวน 9 เดือน เป็นเงิน 71,460 บาท
และจ่ายเป็นค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 1,140 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 90,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือนละ 7,360 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 88,320 บาท
และจ่ายเป็นค่าเลื่อนขั้นเงินเดือน จานวน 1,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งจ่ายไว้ 42,570 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเป็นรายเดือนดังนี้
1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จานวน 9 เดือนๆ ละ 1,230 บาท เป็นเงิน 11,070 บาท
2. ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน จานวน 9 เดือน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 13,500 บาท
3. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 12 เดือนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ตั้งจ่ายไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาทต่อ
เดือน จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ค่าจ้างประจา
ตั้งไว้
บาท
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 196,800 บาท
ประเภทค่าจ้าง
ตั้งจ่ายไว้ 151,080 บาท ดังนี้
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ตั้งไว้ 72,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,060 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 72,720 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
2.ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ตั้งไว้ 78,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,530 บาท ต่อเดือน จานวน
12 เดือน เป็นเงิน 78,360 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งจ่ายไว้ 45,720 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนแก่พนักงานจ้าง ดังนี้
1.ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เดือนละ 2,140 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 25,680 บาท
2.ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เดือนละ 1,670 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 20,040 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 5,035,100 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้รวม 2,072,100 บาท
ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาและเลขานุการสภา
ตั้งไว้ 1,915,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
1. ประธานสภา อบต. จานวน 1 อัตราๆ ละ 8,200 บาทต่อเดือน จานวน 14 เดือน
เป็นเงิน 114,800 บาท
2. รองประธานสภา อบต. จานวน 1 อัตราๆ ละ 6,150 บาทต่อเดือน จานวน 14 เดือน
เป็นเงิน 86,100 บาท
3. สมาชิกสภา อบต.จานวน 24 อัตราๆ ละ 4,900 บาทต่อเดือนจานวน 14 เดือน
เป็นเงิน 1,646,400 บาท
4. เลขานุการสภา อบต. จานวน 1 อัตราๆ ละ 5,700 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 68,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าเบี้ยประชุม
ตั้งไว้ 62,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง จานวน 26 คน โดย
กาหนดการประชุมไว้ 12 ครั้ง ครั้งละ 200 บาทต่อคน เป็นเงิน 62,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและปฏิบัติตามคาสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางยาง ในการปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2536
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่ พนักงานส่วนตาบลและผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของผู้มีสิทธิในการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
1.3.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ 2,467,000 บาท แยกเป็น
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 270,000 บาท แยกเป็น
ก. ค่าบริการต่าง ๆ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร, ค่าหนังสือพิมพ์, ค่าซื้อหนังสือต่างๆ, ราชกิจจานุเบกษา, ค่าพิมพ์แผ่นโฆษณาเผยแพร่ต่างๆ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ, ค่าเข้าเล่มทาปกหนังสือหรือเอกสารต่างๆ, ค่า
ระวางรถบรรทุก, ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น แบกหามสัมภาระ, ค่าจัดซือ้ พวงมาลัยและดอกไม้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ข. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ตั้งไว้ 240,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ,ดัดแปลงต่อ
เติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินบางอย่าง,ค่าทาความสะอาด,ค่าทาความสะอาดสวนสาธารณะ,ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ
ค่าจ้างตกแต่งรถยนต์เพื่อร่วมขบวนแห่, ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าล้างฟิล์มและอัดรูปและการจ้างเหมา
กาจัดปลวก, ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อช่วยเหลือดูแลเด็กอนุบาล 3 ขวบ, ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อทา
ความสะอาดสานักงานและรอบบริเวณ, ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปเพื่อขับรถของทางราชการ และเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมานักเรียนนักศึกษาให้ทางานในช่วงปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล ในช่วยปิดภาคเรียนในอัตรา
คนละ 200 บาทต่อวัน (8 ชั่วโมง)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 50,000 บาท
ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของสานักงาน รวมทั้ง การเปลี่ ยน
อะไหล่หรือสิ่งของภายใน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด, พัดลม, เครื่องคอมพิวเตอร์, รถยนต์, รถจักรยานยนต์,
การเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่อง , การดูแลรักษาตามระยะทางที่ทางบริษัทรถยนต์กาหนด, และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ
ในสานักงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตัง้ ไว้ 570,000 บาท แยกเป็น
ก. ค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในโอกาสต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง เช่น เลี้ยงรับรอง
คณะบุคคลผู้ตรวจงาน, ผู้ตรวจแนะนางานของ อบต., ผู้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล, ผู้มา
ทัศนะศึกษาดูงานหรือ มาดาเนินกิจการอื่นใด ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ข. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของตาบลบางยางและอาเภอบ้านสร้าง ตั้งไว้ 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬาของตาบลบางยาง และอาเภอบ้านสร้างหรือ
กีฬาต้านยาเสพติดหรือกีฬาอื่นๆ โดยจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
ค. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ ตั้งไว้ 170,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาที่ใช้ในการจัดงานพิธีทาง
ศาสนา, รัฐพิธีหรือประเพณีต่างๆในท้องถิ่น เช่น วันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันสงกรานต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
ง. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม, ค่าลงทะเบียน, ค่าหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของพนักงานส่วนตาบล, ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง, คณะผู้บริหารท้องถิ่น , ประธานสภา,รองประธาน
สภาและสมาชิกสภาอบต. และผู้ปฏิบัติงานราชการของอบต.
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
จ. ค่าใช้จ่ายในการจัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา จัดทาป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสานักงาน เช่น ป้ายรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด,ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี,ป้ายจราจร ,ป้ายบอกชื่อและทิศทางของหมู่บ้าน,ป้าย
บอกอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยางและป้ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 1,577,000 บาท
ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล,ลูกจ้าง,พนักงานจ้าง,ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาอบต., และผู้ช่วย
ปฏิบัติราชการ อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการทั้งในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
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ข. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของตาบลบางยางเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าฝึกอบรม อปพร.
ค่าจ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ เช่น เสื้อสะท้อนแสง, กระบอง, กุญแจมือ, ชุด อปพร. ถั่วเฉลี่ย
จ่ายทุกรายการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
ค. ค่ารายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพันธุ์ กุ้ง, ปลา, เพื่อปล่อยลงแม่น้าปราจีนบุรีในเขตที่ผ่านตาบลบางยาง
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสงวนพันธุ์สัตว์น้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานการเกษตร (งานอนุรักษ์ แหล่งน้าและป่าไม้)
ง.ค่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งไว้ 1,110,000 บาท แยกเป็น
1. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุจานวน 92 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 552,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)
2.เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุจานวน 93 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 558,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)
จ.ค่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ
ตั้งไว้ 270,000 บาท แยกเป็น
1. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน 40 คนๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 240,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์)
2. เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนพิการ จานวน 5 คน ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)
ฉ.ค่าเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 12,000 บาท
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพคนป่วยโรคเอดส์ จานวน 2 คนๆละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 12,000 บาท
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์)
ช. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายในกิจกรรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ค่าฝึกอบรม เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางของ
ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดซื้อยาตรวจปัสสาวะ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข(งานโรงพยาบาล)
1.3.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 496,000 บาท แยกเป็น
ประเภทค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสานักงาน และวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางยางและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง เช่น กระดาษ, ดินสอ, ปากกา, สมุด
แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ, กระดาษต่อเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในทานองเดียวกันและจัดซื้อกระดาษไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนที่ภาษี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เช่น ฟิวส์,สวิตส์ไฟ,หลอดไฟฟ้า,เบรกเกอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในทานองเดียวกัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้กวาด, แปรง, ผ้าปูโต๊ะ, ถ้วยชาม, ช้อนส้อม, แก้วน้า, จานรอง, น้าดื่มที่บรรจุ
ขวดจากเอกชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ตั้งไว้ 90,000 บาท
ก. ค่าจัดซื้อสารเคมีพ่นกาจัดแมลง
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสารเคมีพ่นกาจัดแมลง และยุงลาย ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น )
ข. ค่าจัดซื้อทรายอะเบท
ตั้งไว้ 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อป้องกันยุงลาย โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในแผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น )
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันดีเซล, น้ามันเบนซิน, น้ามันจารบี, น้ามันเครื่อง, น้ามันเบรค, ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม, พู่กันและสี, ค่ารูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง, อัด,ขยาย, เพื่อใช้ในการ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารทั่วไป)
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทวัสดุการเกษตร
ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุการเกษตร เช่น ยากาจัดหญ้า ยากาจัดแมลง ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 171,000 บาท แยกเป็น
ประเภทค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าประปา
ตั้งไว้ 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าโทรศัพท์
ตั้งไว้ 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าไปรษณีย์, ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร, ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์,โทรเลข,ธนาณัติ,ค่าดวงตราไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ
ไปรษณีย์ และค่าอากรแสตมป์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 32,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต .ค่าจัดทาเว็บไซด์ของ อบต.บางยาง , ค่าบริการ
การเช่าและเหมาจ่ายในการใช้บริการเว็บไซด์ และค่าสื่อสารอื่น ๆและให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 404,480
บาท
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
ตั้งไว้ 404,480 บาท
1.5.1.อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อ.ส.ม.) ตั้งไว้ 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน ๆ ละ 10,000 บาท จานวน 13 หมู่บ้าน
โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณะสุข(งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)
1.5.2.อุดหนุนอาเภอบ้านสร้างโครงการประกวดชมรม TO BE NO.1 ดีเด่นระดับอาเภอ
ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอาเภอบ้านสร้างตามโครงการประกวดชมรม TO BE NO.1 ดีเด่น
ระดับอาเภอ (รายละเอียดโครงการตามหนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่ ปจ 0427/278 ลงวันที่ 9 กันยายน
2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)
1.5.3.อุดหนุนกองบังคับการตารวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี โครงการสายตรวจร่วมองค์การ
บริหารส่วนตาบลในการรณรงค์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนสถานีตารวจบ้านสร้าง ตามโครงการโครงการสายตรวจร่วมองค์การบริหารส่วนตาบลในการรณรงค์
ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม (รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่ 0417/2071 ลงวันที่ 18
สิงหาคม 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน (งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)
1.5.4.อุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเกษตร
ปราจีนบุรี ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
โครงการส่งเสริมการจัดงานวันเกษตรปราจีนบุรี ประจาปี 2553 (รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่
0409/ว 1542 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานการเกษตร (งานส่งเสริมการเกษตร)
1.5.5.อุดหนุนสถานีอนามัยตาบลบางยาง โครงการจัดบริการลดโรคประชากรกลุ่มเสี่ยง
จานวน 9 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 35,570 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสถานีอนามัยตาบลบางยาง โครงการ
จัดบริการลดโรคประชากรกลุ่มเสี่ยง จานวน 9 หมู่บ้าน (รายละเอียดตามสถานีอนามัยตาบลบางยาง ที่ ปจ
0427/3/70 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข(งานบริการสาธารณสุขอื่นๆ)
1.5.6.อุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรี
ปราจีนบุรี ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
โครงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีนบุรี (รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่ ปจ 0037.9/1343
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2552)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
1.5.7.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ้านสร้าง โครงการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อ
เด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 26,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครอง
อาเภอบ้านสร้างโครงการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่ ปจ 0417/ 811 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน (งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)
1.5.8. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ้านสร้าง โครงการจัดซื้อน้ายาตรวจสารเสพติดใน
ปัสสาวะ ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ้านสร้าง
โครงการจัดซื้อน้ายาตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ประจาปี 2553 ( รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่
ปจ 0417/811ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข็มแข็งชุมชน
(งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน)
1.5.9. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอบ้านสร้างโครงการกีฬา “บ้านสร้างสัมพันธ์ “ ครั้งที่ 1
ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ทาการปกครองอาเภอบ้านสร้างโครงการกีฬา “
บ้านสร้างสัมพันธ์ “ครั้งที1่ ประจาปี 2553 ( รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่ ปจ 0417/3319
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)
1.5.10.อุดหนุนอาเภอบ้านสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกแบบยั่งยืน
ตั้งไว้ 56,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอบ้านสร้าง(รายละเอียดตามหนังสืออาเภอบ้านสร้างที่ ปจ
0407/ว 15 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
สาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)

ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการ
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1.5.11.อุดหนุนอาเภอบ้านสร้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 36,150
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาเภอบ้านสร้างโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (รายละเอียดตาม
หนังสืออาเภอบ้านสร้าง ที่ ปจ 0407/ว 96 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อ
สนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการ
สาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)
1.5.12.อุดหนุนกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่า
กาดชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสานักงานกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี (รายละเอียดตามหนังสือ
อาเภอบ้านสร้างที่ ปจ 0037.9/3355 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552) โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณะสุข (งานบริการ
สาธารณะสุขและงานสาธารณะสุขอื่นๆ)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ 9,000 บาท
2.1 หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 9,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 9,000 บาท
ประเภทค่าครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ 9,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บานทึบ จานวน 1 ตู้ ราคาหลังละ 4,000 บาท
เพื่อใช้เก็บเอกสารและวัสดุครุภัณฑ์สานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตู้เก็บเอกสารแบบชนิดเลื่อน จานวน 1 ตู้ ราคาหลังละ 5,000 บาท
เพื่อใช้เก็บเอกสาร ขนาด 5 ฟุต บานเลื่อนเป็นกระจก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)
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