- ร่าง -

ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๑

ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๖
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ส่วนที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
- สานักปลัด ๓๘
- ส่วนการคลัง ๕๑
- ส่วนโยธา ๕๔
- งบกลาง ๕๙
ภาคผนวก
-รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง

๓๗

ส่วนที่ ๑

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตาบล ท่าดินแดง จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าดินแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ท่าดินแดง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิก ฯ ทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้
๑.สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าดินแดง มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๒๐,๔๖๗,๔๒๕.๐๗ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๖,๘๕๑,๒๐๘.๕๑ บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม
๕,๖๔๓,๑๑๒.๘๙ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
บาท
เบิกจ่าย จานวน - โครงการ
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
บาท
จานวน - โครงการ
๑.๒ เงินกู้คงค้าง
บาท
๒.
การบริหารงานงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๕๖
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๓,๒๒๔,๐๑๙.๘๑ บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

๙๐,๙๑๙.๙๐
๖๔,๙๙๔.๐๐
๑๗๙,๘๔๓.๐๘
๒๖,๘๐๐.๐๐
๙,๕๕๙,๙๐๒.๘๓
๓,๓๐๑,๕๖๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๓
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๓,๒๐๑,๖๐๐.๐๐ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๘,๙๑๖,๑๓๘.๑๗ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๖๕๐,๐๓๐.๐๐
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้าง ๓,๖๑๗,๒๖๒.๐๐
ชั่วคราว)
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๑,๘๘๐,๘๓๙.๕๓
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น ๆ (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๓๓๖,๙๐๖.๖๔
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๒,๔๓๑,๑๐๐.๐๐ บาท
(๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ จานวน
บาท
๓.งบเฉพาะกาล
ประเภทกิจการ
กิจการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีรายรับจริง - บาท รายจ่ายจริง - บาท
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
กาไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ทรัพย์จานาจานวน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔
คาแถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๑ รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี ๒๕๕๕

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๗

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
๘๓,๖๒๑.๘๖
๙๕,๐๐๐.๐๐
๘๒,๐๐๐.๐๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
๗๓,๒๐๔.๐๐
๗๕,๐๐๐.๐๐
๗๒,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๒๓๘,๗๖๗.๙๒
๘๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากการสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๓๒,๓๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๒,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน
๒,๕๘๕.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้จัดเก็บ
๔๓๐,๔๗๘.๗๘
๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๔๒๘,๐๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
๘,๗๑๓,๑๕๒.๖๘ ๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๗๒,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
๘,๗๑๓,๑๕๒.๖๘ ๗,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๗๒,๐๐๐.๐๐
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒,๙๙๕,๙๒๔.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
๒,๙๙๕,๙๒๔.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
ส่วนท้องถิ่น
รวม ๑๒,๑๓๙,๕๕๕.๔๖ ๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๕
๒.๒ รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา
และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น ๆ (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจ่ายจากงบประมาณ

รายจ่ายจริง
ปี ๒๕๕๕

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๖

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๗

๗๐๘,๙๐๙.๐๐
๔,๓๖๒,๐๔๕.๐๐

๖๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๑,๑๓๐.๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๒๑๔,๗๔๐.๐๐

๓,๔๑๐,๕๖๗.๒๔

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๓๕๖,๒๓๐.๐๐

๑,๐๒๔,๗๒๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๒,๑๐๗,๙๐๐.๐๐

๘,๐๐๐.๐๐
๕,๐๐๐.๐๐
๓๓๓,๑๖๗.๑๙
๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๙,๘๔๗,๔๐๘.๔๓ ๘,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๒
ข้อบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๖,๙๑๑,๒๕๐.๐๐
๑๑๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๘,๗๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๕,๐๐๐.๐๐
๓,๓๖๓,๙๒๐.๐๐
๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๙๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๖๕๑,๑๓๐.๐๐
๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหาร
งานคลัง
๖๒๘,๙๖๐
๕๕๔,๖๒๐
๑,๑๘๓,๕๘๐

งานบริหารงาน
งานวางแผน
ทั่วไป
สถิติและวิชาการ
๓,๘๓๓,๔๖๐
๑,๘๓๐,๒๑๐
๓๔,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๕,๗๒๗,๖๗๐
-

รวม
๔,๔๖๒,๔๒๐
๒,๔๑๔,๘๓๐
๓๔,๐๐๐
๖,๙๑๑,๒๕๐

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่ายพล

การรักษาความสงบภายใน

งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

เรือนและระงับอัคคีภัย

-

-

๑๑๐,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐

รวม
๑๑๐,๐๐๐
๑๑๐,๐๐๐

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานระดับก่อนวัยเรียน

เกี่ยวกับการศึกษา

และประถมศึกษา

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒๔๕,๙๐๐
๓๐๖,๘๐๐
๕๕๒,๗๐๐

งานระดับ
มัธยมศึกษา

-

งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

รวม

๑๐๔,๐๐๐ ๓๕๑,๙๐๐
๑๐๔,๐๐๐ ๖๕๘,๗๐๐

แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

เกี่ยวกับสาธารณสุข

งาน
โรงพยาบาล

-

-

งานบริหารทั่วไป

รวม

งานบริการสาธารณสุข

งานศูนย์บริการ

และงานสาธารณสุขอื่น

สาธารณสุข

๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

รวม

-

๒๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป

งานสวัสดิการสังคม

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

และสังคมสงเคราะห์

-

-

๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

รวม

รวม
๕๕,๐๐๐
๕๕,๐๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไป

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

-

๓๔๐,๐๐๐
๓๔๐,๐๐๐

รวม
๓๔๐,๐๐๐
๓๔๐,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

งานกีฬาและ

งานศาสนา

งานวิชาการวางแผน

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

นันทนาการ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

และส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

-

๒๓๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

รวม

-

๑๓๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานส่งเสริม
การเกษตร
-

งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและป่าไม้
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

รวม
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไป งานไฟฟ้าถนน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๗๕๒,๓๒๐
๔๖๗,๗๐๐
๑,๒๒๐,๐๒๐

งานกาจัดขยะมูลฝอย
งาน
สวนสาธารณะ และสิ่งปฏิกูล
๗๐,๐๐๐
๒,๐๗๓,๙๐๐
๒,๐๗๓,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

งานบาบัด
น้าเสีย
-

รวม
๗๕๒,๓๒๐
๕๓๗,๗๐๐
๒,๐๗๓,๙๐๐
๓,๓๖๓,๙๒๐

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบบกลาง
รวม

งบกลาง
๖๕๑,๑๓๐
๖๕๑,๑๓๐

รวม
๖๕๑,๑๓๐
๖๕๑,๑๓๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน

งานบริหารงาน
งานวางแผน
ทั่วไป
สถิติและวิชาการ
๓,๘๓๓,๔๖๐
๒,๑๒๙,๖๔๐
๑,๗๐๓,๘๒๐
๑,๘๓๐,๒๑๐
๔๖๑,๒๑๐
๘๕๑,๐๐๐
๓๗๙,๐๐๐
๑๓๙,๐๐๐
๓๔,๐๐๐

งานบริหาร
งานคลัง
๖๒๘,๙๖๐
๖๒๘,๙๖๐
๕๕๔,๖๒๐
๒๑๙,๑๘๐
๒๙๐,๔๔๐
๔๕,๐๐๐

รวม
๔,๔๖๒,๔๒๐

๒,๓๘๔,๘๓๐

๓๔,๐๐๐

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

-

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

๓๐,๐๐๐

งบเงินอุดหนุน

๓๐,๐๐๐

เงินอุดหนุน

รวม

๕,๗๒๗,๖๗๐

๑,๑๘๓,๕๘๐

๖,๙๑๑,๒๕๐

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งบ
งบบุคลากร

งานเทศกิจ

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนอละระงับอัคคีภัย

รวม

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย

๑๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

๑๑๐,๐๐๐

ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานระดับก่อนวัยเรียน

เกี่ยวกับการศึกษา

และประถมศึกษา

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม่
กาหนดระดับ

รวม

เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน

๒,๐๐๐

๒๔๕,๙๐๐

๑๐๔,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑๐๕,๒๐๐
๑๐๔,๗๐๐

๑๐๔,๐๐๐

๓๕๑,๙๐๐

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

๒,๐๐๐

๓๐๖,๐๐๐
๓๐๖,๐๐๐
๕๕๒,๗๐๐

๓๐๖,๐๐๐
๑๐๔,๐๐๐

๖๕๘,๗๐๐

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งบ
งบบุคลากร

งาน
โรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข

รวม

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

๑๐๐,๐๐๐

งบดาเนินงาน

๑๐๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน

๒๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

๘๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป

งานสวัสดิการสังคม

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

และสังคมสงเคราะห์

รวม

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

๕๕,๐๐๐

งบดาเนินงาน

๕๕,๐๐๐

ค่าตอบแทน

๕๕,๐๐๐

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

๕๕,๐๐๐

๕๕,๐๐๐

แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไป

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

งบ
งบบุคลากร

รวม

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

๓๔๐,๐๐๐

งบดาเนินงาน

๓๔๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน

๓๔๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

๓๔๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

งบ

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนา

งานวิชาการวางแผน

วัฒนธรรมท้องถิ่น

และส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวม

งบบุคลากร
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน

๑๓๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๓๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

๑๓๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐
๒๙๐,๐๐๐

แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งบบุคลากร

งานส่งเสริม

งานอนุรักษ์

การเกษตร

แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

๒๐,๐๐๐

งบดาเนินงาน

๒๐,๐๐๐

ค่าตอบแทน

๒๐,๐๐๐

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งบ
งบบุคลากร

งานไฟฟ้า
ถนน

งาน

งานกาจัดขยะมูลฝอย

สวนสาธารณะ

และสิ่งปฏิกูล

๗๕๒,๓๒๐

งานบาบัด
น้าเสีย

รวม
๗๕๒,๓๒๐

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

๗๕๒,๓๒๐
๔๖๗,๗๐๐
๒๒๗,๗๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๕๓๗,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

ค่าสาธารณูปโภค

๒,๐๗๓,๙๐๐

งบลงทุน

๒,๐๗๓,๙๐๐

ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒,๐๗๓,๙๐๐

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

๑,๒๒๐,๐๒๐ ๒,๐๗๓,๙๐๐

๗๐,๐๐๐

๓,๓๖๓,๙๒๐

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบบุคลากร

งบกลาง

รวม

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน(ฝ่ายประจา)

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งบกลาง

๖๕๑,๑๓๐

งบกลาง

๖๕๑,๑๓๐
รวม

๖๕๑,๑๓๐
๖๕๑,๑๓๐

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖)
มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าดินแดง และโดยอนุมัติของนายอาเภอผักไห่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจงบประมาณ
าปี
พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวม
ทั้งสิ้น ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจานวนทั้งสิ้น บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้าน/แผนงาน
ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
๖,๙๑๑,๒๕๐.๐๐
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
๑๑๐,๐๐๐.๐๐
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
๖๕๘,๗๐๐.๐๐
- แผนงานสาธารณสุข
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
๕๕,๐๐๐.๐๐
- แผนงานเคหะชุมชน
๓,๓๖๓,๙๒๐.๐๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๓๔๐,๐๐๐.๐๐
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
๒๙๐,๐๐๐.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
๒๐,๐๐๐.๐๐
- แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
๖๕๑,๑๓๐.๐๐
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ข้อ ๕. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

จ่ายจากรายได้ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น - บาท
งบ
ยอดรวม
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
งบดาเนินการ (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจ่าย

ข้อ ๖. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๗. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

(ลงนาม)......................................................
(นายวินัย บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง

อนุมัติ
(ลงนาม).................................................
(นายสุจินต์ วาจากิจ)
นายอาเภอผักไห่

เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
........................................................................................

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๗,๓๐๑,๓๗๐ บาท
แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป รวม ๕,๗๒๗,๖๗๐ บาท ประกอบด้วย
งบบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ ๓,๘๓๓,๔๖๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งจ่ายไว้ ๒,๑๒๙,๖๔๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๔๙๕,๘๔๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เดือนละ ๑๙,๖๘๐ บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน ๒ ตาแหน่ง เดือนละ ๑๐,๘๒๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒. ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้
๓๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง เดือนละ
๑,๖๐๐ บาท และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง จานวน ๒ ตาแหน่ง เดือนละ ๘๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓. ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๓๘,๔๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง เดือนละ ๑,๖๐๐ บาท และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง จานวน ๒ ตาแหน่ง เดือนละ ๘๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔. ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๘๒,๕๖๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล เดือนละ ๖,๘๘๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๕. ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ ตั้ง
จ่ายไว้ ๑,๔๗๔,๔๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนดังนี้
- ค่าตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ ๑๐,๘๒๐ บาท จานวน ๑ คน เป็นเงิน ๑๒๙,๘๔๐ บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ ๘,๘๕๐ บาท จานวน ๑ คน เป็นเงิน ๑๐๖,๒๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดือนละ ๖,๘๘๐ บาท จานวน ๑ คน เป็นเงิน ๘๒,๕๖๐ บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ เดือนละ ๖,๘๘๐ บาท จานวน ๑๔ คน เป็นเงิน ๑,๑๕๕,๘๔๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายไว้ ๑,๗๐๓,๘๒๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๑,๐๑๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๓,๗๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓. ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๘,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ ๓๑๐,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๕. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๒,๓๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

...........................................................................................

งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๑,๘๓๐,๒๑๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายไว้ ๔๖๑,๒๑๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายไว้ ๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลสาหรับพนักงานส่วนตาบลและผู้บริหารที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลและผู้บริหารที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๕
. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้
๓๓๒,๒๑๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๕.๑ ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๕.๒
เงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตั้งจ่ายไว้ ๓๒๒,๒๑๐
บาทเพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๘๕๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๙๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ/เข้าเล่มหนังสือต่าง ๆ , ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าจ้างเหมาแรงงาน , ค่าจ้างทาป้าย/เขียนป้าย และรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๙๔,๐๔๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๕๕,๙๖๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ WWW.Thadindang.go.th
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๑.๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทา
วารสารประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๒.๑ ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ รวมทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลในการตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒.๒ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งจ่ายไว้
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นซึ่ง
จาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วม
ประชุม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๕๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๓.๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือวันสาคัญต่าง ๆ ตั้งจ่ายไว้
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดงานต่าง ๆ เช่น วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของผู้บริหาร ผู้ช่วยฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และ
พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓.๓ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓.๔ ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ ๓๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายไว้ ๓๗๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ ปลั๊ก
ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๓. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น แปรง ไม้กวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๔. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งจ่ายไว้ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันเครื่อง น้ามันก๊าด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๘๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๕. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งจ่ายไว้ ๔,๐๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เช่น กระดาษโปสเตอร์ ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๖. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิสเก็ต ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๗. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ากลั่น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ ๗๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒. ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๓. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งจ่ายไว้ ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๔. ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๕. ประเภทค่าน้าประปา ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าดินแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

งบเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทอุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายไว้
๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ
ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบล
ระดับอาเภอและศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ (เทศบาลตาบลลาดชะโด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

......................................................................................

งบลงทุน ตั้งจ่ายไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ ตั้งจ่ายไว้ ๓๔,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สาหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ ชนิดป้อนกระดาษ
อัตโนมัติ สามารถสแกนเอกสารได้ ๒ หน้าแบบอัตโนมัติ มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า
๖๐๐ x ๖๐๐ dpi มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ PPM สามารถสแกนเอกสาร
ได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 มี interface แบบ ๑ x Parallel หรือ ๑ x USB ๒.๐ หรือดีกว่า จานวน ๑
เครื่อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

.........................................................................................

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ตั้งจ่ายไว้

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งจ่ายไว้
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑
.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งตาบลหนึ่งจุดตรวจ ตั้งจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายสาหรับผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการ
ดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ /เทศกาลสงกรานต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย)

.....................................................................................

แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม ๒,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๒,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๒,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งจ่ายไว้
๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประกอบด้วย

รวม ๕๕๒,๗๐๐ บาท

งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๒๔๕,๙๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๕,๒๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งจ่ายไว้
๑๐๕,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ตามโครงการฯ เช่น กระเป๋า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๑.๒
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ ๙๕,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง จานวน ๒๘๐ วัน
ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อคน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายไว้ ๑๔๐,๗๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายไว้ ๓๓,๓๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
เสริม(นม) สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๒๘๐ วัน ๆ ละ ๗ บาท ต่อ
คน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๒. ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๗,๓๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารเสริม(นม) สาหรับนักเรียนโรงเรียนวัดท่าดินแดง จานวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๗ บาท ต่อคน ทั้งนี้จะ
เบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๖,๘๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๖,๘๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทอุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายไว้
๓๐๖,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าดินแดง ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๖,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายให้แก่โรงเรียนวัดท่าดินแดง
สาหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียน จานวน ๒๐๐ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท ต่อคน ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

.....................................................................................

งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ รวม ๑๐๔,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๔,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๑๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

๑.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรู้สู่ชุมชน ตั้งจ่ายไว้ ๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสือพิมพ์
วารสารต่างๆ ฯลฯ ตามโครงการสร้างความรู้สู่ชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๑๔,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน ตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)

๑.๓ ค่าใช้จ่ายโครงการดนตรีไทยในชุมชน ตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการดนตรีไทยในชุมชน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานศึกษาไม่กาหนดระดับ)

.....................................................................................

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ เช่น น้ายาฉีดพ่น
ทรายอะเบท ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทอุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายไว้
๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายให้แก่อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน หมู่ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

.....................................................................................

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ รวม ๕๕,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายโครงการสุขกายเจริญใจด้วยธรรมะ ตั้งจ่ายไว้ ๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตามโครงการสุขกายเจริญใจด้วยธรรมะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

.....................................................................................

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม ๓๔๐,๐๐๐ บาท
ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๓๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การทาแผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนชุมชน ตั้งจ่ายไว้
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเครื่องใช้ต่าง ๆ สาหรับการจัดประชุมประชาคมตาบล
และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งจ่ายไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน)

๑.๓ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ตั้งจ่ายไว้ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ๑๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน)

๑.๔ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนา
สตรีและครอบครัว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน)

.....................................................................................

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้ ของรางวัล ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใน
การจัดการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนเลือกทา ๑๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาสาหรับหมู่บ้านในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ)

.........................................................................................

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมงานด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา เช่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น)

งบเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจ่ายไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทอุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ ตั้งจ่ายไว้
๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ อุดหนุนที่ทาการปกครองปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจาปี ๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)

๑.๒ อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอผักไห่ ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ
ดาเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามหาสาววิไล อาเภอผักไห่ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

.....................................................................................

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้ รวม ๒๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าดินปลูก ค่าอุปกรณ์
ไม้ค้า ค่าต้นไม้ พันธ์พืช ปุ๋ย กระถางต้นไม้ สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้)

.....................................................................................

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
...................................................................................

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑,๑๘๓,๕๘๐ บาท แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง รวม ๑,๑๘๓,๕๘๐ บาท ประกอบด้วย
งบบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ ๖๒๘,๙๖๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายไว้ ๖๒๘,๙๖๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๕๓๒,๑๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๕๔,๘๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๓. ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ส่วนราชการ

ตั้งจ่ายไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหัวหน้า

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

.....................................................................................

งบดำเนินกำร ตั้งจ่ายไว้ ๕๕๔,๖๒๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายไว้ ๒๑๙,๑๘๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งจ่ายไว้ ๕๙,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๓. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลสาหรับพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๔. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๕. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
๑๒๖,๗๘๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๒๙๐,๔๔๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ/เข้าเล่มหนังสือต่าง ๆ , ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าจ้างเหมาแรงงาน , ค่าจ้างทาป้าย/เขียนป้าย และรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๑.๒ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๒๒๐,๔๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒.๒ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งจ่ายไว้
๒๑๐,๔๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทาหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๑๗๐,๔๔๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๓. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

๒. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสเก็ต ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

.....................................................................................

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนโยธา
.......................................................................................

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓,๓๖๓,๙๒๐ บาท
แยกเป็น
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม ๑,๒๒๐,๐๒๐ บาท
ประกอบด้วย
งบบุคลากร ตั้งจ่ายไว้ ๗๕๒,๓๒๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา) ตั้งจ่ายไว้ ๗๕๒,๓๒๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๓๖๐,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๒. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายไว้ ๒๕,๕๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๓. ประเภทเงินประจาตาแหน่ง ตั้งจ่ายไว้ ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งหัวหน้า
ส่วนราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๔. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง

ตั้งจ่ายไว้ ๑๙๒,๒๔๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๕. ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายไว้ ๑๓๑,๗๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

.....................................................................................

งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๔๖๗,๗๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน ตั้งจ่ายไว้ ๒๒๗,๗๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๒. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลสาหรับพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๓. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๔. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
๑๓๒,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้แก่
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บ/เข้าเล่มหนังสือต่าง ๆ , ค่าถ่าย
เอกสาร , ค่าจ้างเหมาแรงงาน , ค่าจ้างทาป้าย/เขียนป้าย และรายจ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๑.๒ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตั้งจ่ายไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๒. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งจ่ายไว้
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๒.๒ ค่ารังวัดที่ดิน ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสาหรับการรังวัดที่ดิน
สาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๓. ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งจ่ายไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล เช่น ไฟฟ้าสาธารณะ เครื่องคอมพิวเตอร์
ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

หมวดค่าวัสดุ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทวัสดุสานักงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๒. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสเก็ต ตลับหมึก เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๓. ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น หิน
คลุก ดินลูกรัง ดิน ไม้ น้ามันทาไม้ สี กระเบื้อง ท่อน้า อุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

.....................................................................................

งานไฟฟ้าถนน รวม ๒,๐๗๓,๙๐๐

บาท ประกอบด้วย

งบลงทุน ตั้งจ่ายไว้ ๒,๐๗๓,๙๐๐ บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ ๒,๐๗๓,๙๐๐ บาท แยกเป็น
๑.ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจ่ายไว้ ๑,๙๗๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ โครงการก่อสร้างกาแพงกันดินข้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ตาบลท่าดินแดง ตั้งจ่ายไว้ ๑๖๙,๔๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายถนนและกาแพงคอนกรีตด้านข้าง หมู่ที่ ๔ โดยสร้างกาแพงกันน้าเซาะ ความยาว
๔๒ เมตร สูงเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมถมดินด้านข้าง ยาว ๔๒ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา
อบต.ท่าดินแดง เลขที่ ๑/๒๕๕๖

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

๑.๒ โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ตาบลท่าดินแดง ตั้งจ่ายไว้
๒๙๗,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว
๕๓ เมตร โดยการซ่อมแซมพื้นสะพาน เสาสะพาน ไม้รองล้อ ตงไม้สะพาน ราวสะพาน คานไม้ รายละเอียด
ตามแบบและประมาณราคา อบต.ท่าดินแดง เลขที่ ๒/๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

๑.๓ โครงการปรับปรุงศาลาพร้อมทางลงแม่น้า หมู่ที่ ๖ ตาบลท่าดินแดง ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๓๐๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศาลาและทางลงแม่น้า หมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบต.ท่า
ดินแดง เลขที่ ๓/๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

๑.๔ โครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ ๗ ตาบลท่าดินแดง ตั้งจ่ายไว้ ๙๓,๙๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง หมู่ที่ ๗ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๓.๘๕ เมตร รายละเอียด
ตามแบบและประมาณราคา อบต.ท่าดินแดง เลขที่ ๔/๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

๑.๕ โครงการเสริมดินลูกรังถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตาบลท่าดินแดง ตั้งจ่ายไว้ ๓๙๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมดินลูกรังถนนในหมู่บ้าน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร รายละเอียด
ตามแบบและประมาณราคา อบต.ท่าดินแดง เลขที่ ๕/๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

๑.๖ โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ ตาบลท่าดินแดง ตั้งจ่ายไว้ ๙๘,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ โดยเทหล่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตที่ยุบตัวให้มีระดับ
เท่ากับถนนเดิม สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นระยะทาง ๒ ช่วง รวมเป็น
ระยะทาง ๔๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา
อบต.ท่าดินแดง เลขที่ ๖/๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

๑.๗ โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง ระบบไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าดินแดง
ตั้งจ่ายไว้
๘๘๓,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า

๒๕๐เมตร พร้อมหอถังสูงและระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานกองประปาชนบท กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบต.ท่าดินแดง เลขที่ ๗/๒๕๕๖
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)

๒. ประเภทค่าบารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การซ่อมแซมถนน สะพาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ๖๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)
.....................................................................................

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม ๗๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย
งบดาเนินการ ตั้งจ่ายไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย ตั้งจ่ายไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งจ่ายไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๑.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ายไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าธรรมเนียมในการทิ้งขยะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ๓๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

...............................................................................................

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
....................................................

ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๖๕๑,๑๓๐ บาท
แยกเป็น
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง ตั้งจ่ายไว้ ๖๕๑,๑๓๐ บาท
รายจ่ายงบกลาง ตั้งจ่ายไว้ ๖๕๑,๑๓๐ บาท แยกเป็น
๑. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายไว้ ๗๖,๗๑๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ๑๐ % ของค่าจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๒. ประเภทเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งจ่ายไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ จานวน ๒ ราย ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (งานงบกลาง)

๓. ประเภทเงินสารองจ่าย ตั้งจ่ายไว้ ๒๙๘,๙๕๔ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จาเป็นหรือ
ฉุกเฉิน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๔
. ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๕

. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งจ่ายไว้ ๑๗๓,๔๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
๕.๑ ทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ตั้งจ่ายไว้
๖๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา/ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
สาหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๔๐,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๕
.๒ เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจ่ายไว้ ๓๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลท่าดินแดง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ๑๔,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๕.๓ เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจ่ายไว้ ๗๔,๔๖๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตาบลท่าดินแดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๓๙,๔๖๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับการ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา ๓๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

