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

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

เป็นเงิน 3,833,680 บาท

1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้รวม 843,380 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้รวม 178,380 บาท แยกเป็น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 178,380 บาท แยกเป็น
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ 178,380 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
1.ตาแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา ตั้งไว้ 178,380 บาท อัตราเงินเดือนๆละ 14,690 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 176,280 บาท และจ่ายเป็นค่าเลื่อนขั้นเงินเดือนจานวน 2,100 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ค่าจ้างประจา
ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
ตั้งไว้
บาท
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตัง้ ไว้
บาท
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 663,000 บาท แยกเป็น
1.3.1 ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ 55,500 บาท แยกเป็น
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างอัตราคนละไม่เกิน 250 บาทต่อวัน,หรือตาม
ความเหมาะสมซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างรวมแล้วต้องจ่ายไม่เกินร้อยละ1 ของราคาค่าก่อสร้าง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0318 / ว87 ลว.10 มกราคม 2544 โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ในการ
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ โดยดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ.2536
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ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
1.3.2 ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ 556,000 บาท แยกเป็น
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 41,000 บาท
ก.ค่าบริการต่าง
ตั้งไว้ 1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร, ค่าหนังสือพิมพ์,ค่าซื้อหนังสือต่างๆ, ค่าพิมพ์แผ่นโฆษณาเผยแพร่
ต่าง ๆ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ, ค่าเข้าเล่มทาปกหนังสือหรือเอกสารต่างๆ, ค่าระวางรถบรรทุก,
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นแบกหามสัมภาระ, ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ ในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ข. ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ตั้งไว้ 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริหารให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ,ดัดแปลง
ต่อเติม, ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สินบางอย่าง, ค่าทาความสะอาด, ค่าทาความสะอาดสวนสาธารณะ, ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ,
ค่าจ้างตกแต่งรถยนต์เพื่อร่วมขบวนแห่,ค่าจ้างเขียนป้ายประชาสัมพันธ์, ค่าล้างฟิล์มและอัดรูปและการจ้าง
เหมาในกรณีต่าง ๆ ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 500,000
บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหาย เช่น โรงเก็บรถยนต์,
อาคารที่ทาการ อบต. และสิง่ ก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ บาท
ก.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา
ตั้งไว้ บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม,ค่าลงทะเบียน, ค่าหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ของพนักงานส่วนตาบล,และผู้ปฏิบัติราชการของ อบต. ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ
ทั้งในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 15,000 บาท
ก. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ ยงในการเดินทางไปราชการ,ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบลและผู้ช่วยปฎิบัติราชการอบต. ที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการทั้งในและนอกจังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
1.3.3 ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 51,500 บาท
ประเภทค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ของสานักงาน เช่น กระดาษ,ดินสอ,ปากกา,ยางลบ
,สมุด, แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ชนิดต่าง ๆ กระดาษต่อเนื่องและวัสดุอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในทานองเดียวกัน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ,น้ามันทาไม้,ทินเนอร์,สี,แปรงทาสี,ปูนซีเมนต์,และวัสดุอื่นใด ใน
ทานองเดียวกัน,ฯลฯ โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟิล์ม, พู่กันและสี, ค่ารูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง , อัด , ขยาย , เพื่อ
ใช้ในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน(งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
ประเภทวัสดุอื่น
ตั้งไว้ 500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นแต่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ เช่น ตาไก่ , ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 2,000 บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์, ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ , ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ,ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้งไว้ 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ,โทรเลข , ธนาณัติ , ค่าดวงตราไปรษณีย์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการไปรษณีย์และค่าอากรแสตมป์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏอยู่ ใ นแผนงานเคหะและชุ ม ชน (งานบริ ห าร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
- บาท
2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ 2,990,300 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตัง้ ไว้ 2,990,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้
บาท
ประเภทครุภัณฑ์งานช่าง
ตั้งไว้
บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 2,990,300 บาท
1. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านแหลมวน ตาบลบางยาง
กม. 0+200 - กม.0+990
งบประมาณตั้งไว้ 995,200.00 บาท
- ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรกว้าง 3.48 เมตร ยาว 790.00 เมตร ฐานกว้าง 7.84 เมตร สูง 1.09
เมตร ดินถม CBR >4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตร
ดินถม 6,823.36 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 790.00 เมตร หนา 0.12 เมตร CBR >25% บดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 430.01 ลบ.ม.
- งานท่อระบายน้า ขนาด DIA 0.50 เมตร มอก.ชั้น 3 ปริมาณ 42 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางยาง
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)
2.โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายบ้านบางไซ แยกคลองชวด
ตลาด กม. 0+000 – กม. 0+530
งบประมาณตั้งไว้ 950,600.00 บาท
- สภาพเดิมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร ฐานกว้าง 5.60 เมตร สูง 0.40 เมตร
คิดเป็นปริมาตรดินเดิม 1,017.60 ลบ.ม.
- สภาพก่อสร้างเสริมขยายถนนดินผิวจราจร กว้าง 4.80 เมตร ยาว 530.00 เมตร ฐานกว้าง
9.48 เมตร สูง 1.37 เมตร ดินถม CBR >4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density
คิดเป็นปริมาตรดินถม 5,833.45 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.00 เมตร ยาว 530.00 เมตร หนา 0.20 เมตร CBR >25% บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 652.96 ลบ.ม.
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- งานท่อระบายน้า ขนาด DIA 0.30 เมตร มอก.ชั้น 3 ปริมาณ 60 ท่อน ขนาด DIA 0.50 เมตร
มอก.ชั้น 3 ปริมาณ 50 ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)
3. โครงการเสริมผิวจราจรถนน สายบ้านไร่ – ท่าช้าง เชื่อมต่อสายบ้านไผ่ดา – บ้านแหลมวน
งบประมาณตั้งไว้ 1,044,500.00 บาท
ถนนสาย บ้านไร่ - ท่าช้าง ช่วงที่ 1 กม. 0.300-0.650
- เสริมถนนดินผิวจราจรกว้าง 4.98 เมตร ยาว 350.00 เมตร ฐานกว้าง 6.66 เมตร สูง 0.42 เมตร
ดินถม CBR >4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรดินถม
1,197.75 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.12 เมตร CBR >25% บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 278.7 ลบ.ม.
ถนนสาย บ้านไร่ - ท่าช้าง ช่วงที่ 2 กม. 0.950-1.497
- เสริมถนนดินผิวจราจรกว้าง 4.98 เมตร ยาว 547.00 เมตร ฐานกว้าง 6.90 เมตร สูง 0.48 เมตร
ดินถม CBR >4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรดินถม
2,183.44 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.50 เมตร ยาว 547.00 เมตร หนา 0.12 เมตร CBR >25% บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 85% Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 435.58 ลบ.ม.
ถนนสาย บ้านไร่ - ท่าช้าง ช่วงที่ 3 กม. 1.497 – 1.847
- เสริมถนนดินผิวจราจรกว้าง 4.98 เมตร ยาว 350.00 เมตร ฐานกว้าง 6.30 เมตร สูง 0.33 เมตร
ดินถม CBR >4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรดินถม
911.99 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรังกว้าง 4.50 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.12 เมตร CBR >25% บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 278.71 ลบ.ม.
เชื่อมต่อสาย บ้านไผ่ดา - บ้านแหลมวน
ช่วงที่ 1 กม. 0.00-0.500
- เสริมถนนดินผิวจราจรกว้าง 3.44 เมตร ยาว 500.00 เมตร ฐานกว้าง 4.20 เมตร สูง 0.19 เมตร
ดินถม CBR >4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรดินถม
508.06 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.11 เมตร CBR >25% บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรลูกรัง 249.94 ลบ.ม.
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ช่วงที่ 2 กม. 0.500- 0.680
- เสริมถนนดินผิวจราจรกว้าง 3.44 เมตร ยาว 180.00 เมตร ฐานกว้าง 5.40 เมตร สูง0.49 เมตร
ดินถม CBR >4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรดินถม
545.77 ลบ.ม.
- ผิวจราจรลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.11 เมตร CBR >25% บดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 85 % Standard proctor density คิดเป็นปริมาตรดินถม 89.25 ลบ.ม. ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางยาง
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ชุด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนการกระจายอานาจหน้าที่ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้า ถนน)
*****************

