-

รางขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สวนที่ ๑

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ของ

องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดงอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง จึงขอชี้แจงใหทานประธานฯและสมาชิกฯ ทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังตอไปนี้
๑.สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ องคการบริหาร
สวนตําบลทาดินแดง มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๒๒,๔๒๘,๓๔๒.๘๘ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๙,๘๓๐,๔๙๒.๓๑ บาท
๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม
๖,๘๙๔,๓๗๙.๑๙ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได
บาท
เบิกจาย จํานวน - โครงการ
๑.๑.๕ รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
บาท
จํานวน - โครงการ
๑.๒ เงินกูคงคาง
บาท
๒. การบริหารงานงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๕๗
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๔,๑๗๖,๕๕๒.๓๙ บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
๙๐,๙๗๑.๘๗ บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
๖๒,๖๔๒.๔๐ บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๑๕๑,๐๔๖.๑๗ บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๒๔,๓๑๙.๐๐ บาท
หมวดรายไดจากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๑๐,๒๔๑,๔๗๔.๙๕ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๓,๖๐๖,๐๙๘.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
๓,๓๑๒,๗๐๐.๐๐
บาท
(๓) รายจายจริง จํานวน ๙,๖๕๙,๓๔๓.๒๕ บาท ประกอบดวย
งบกลาง
๔๓๔,๕๓๓.๐๐ บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจาง
๔,๑๒๔,๐๓๑.๐๐ บาท
ชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและ
๒,๙๓๐,๘๗๙.๒๕ บาท
หมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
๑,๗๒๗,๙๐๐.๐๐ บาท

๓
บาท
๔๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท

งบรายจายอื่น ๆ (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

(๔) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
๒,๗๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท
(๕) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
๓.งบเฉพาะกาล
ประเภทกิจการ
กิจการ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ มีรายรับจริง
กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
กําไรสุทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ทรัพยจํานําจํานวน

-

-

- บาท รายจายจริง จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท
จํานวน บาท

บาท

บาท

๔
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒.๑ รายรับ

รายรับ

รายรับจริง
ป ๒๕๕๖

ประมาณการ
ป ๒๕๕๗

ประมาณการ
ป ๒๕๕๘

รายไดจัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
๙๓,๗๘๒.๑๔
๘๒,๐๐๐.๐๐
๙๙,๐๐๐.๐๐
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
๑๑๐,๔๗๔.๔๐
๗๒,๐๐๐.๐๐
๗๒,๒๐๐.๐๐
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๒๓๘,๙๙๒.๓๗
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๔๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายไดจากการสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๒๖,๘๔๗.๐๐
๓๒,๐๐๐.๐๐
๒๕,๘๐๐.๐๐
หมวดรายไดจากทุน
๒,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
รวมรายไดจัดเก็บ
๔๗๐,๐๙๕.๙๑
๔๒๘,๐๐๐.๐๐
๔๓๙,๐๐๐.๐๐
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
๑๑,๘๕๗,๓๓๐.๙๒ ๘,๕๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๙๖๑,๐๐๐.๐๐
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
๑๑,๘๕๗,๓๓๐.๙๒ ๘,๕๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๙๖๑,๐๐๐.๐๐
ปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๓,๓๐๑,๕๖๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
๓,๓๐๑,๕๖๐.๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐
สวนทองถิ่น
รวม ๑๕,๖๒๘,๙๘๖.๘๓ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๕
๒.๒ รายจาย

รายจาย

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจาง
ประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอย
และวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น ๆ (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจายจากงบประมาณ

รายจายจริง
ป ๒๕๕๖

ประมาณการ
ป ๒๕๕๗

ประมาณการ
ป ๒๕๕๘

๗๑๕,๘๘๒.๐๐
๔,๖๙๔,๔๕๙.๐๐

๖๕๑,๑๓๐.๐๐
๕,๒๑๔,๗๔๐.๐๐

๖๓๕,๙๔๐.๐๐
๖,๙๗๖,๒๘๐.๐๐

๓,๕๓๔,๒๘๗.๓๕

๔,๓๕๖,๒๓๐.๐๐

๕,๑๓๑,๐๘๐.๐๐

๑,๒๘๓,๘๘๐.๐๐

๒,๑๐๗,๙๐๐.๐๐

๒,๗๘๖,๗๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐
๓๙๐,๔๑๓.๒๗
๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๖๒๓,๙๒๑.๖๒ ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

470,000.๐๐
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๖

สวนที่ ๒
ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ของ

องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดาน

ดานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
9,144,900.00
๑0๐,๐๐๐.๐๐
๖26,500.๐๐
๑45,๐๐๐.๐๐
70,๐๐๐.๐๐
4,515,660.๐๐
410,๐๐๐.๐๐
๒๙2,๐๐๐.๐๐
-

60,๐๐๐.๐๐

๖35,940.๐๐
๑6,0๐๐,๐๐๐.๐๐

๘
รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งานบริหารงาน
ทั่วไป
4,706,000
2,338,080
70,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
7,144,080

รวม

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ
-

งานบริหาร
งานคลัง

รวม

1,390,620
610,200
2,000,820

6,096,620
2,948,280
70,๐๐๐
30,000
9,144,900

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบ
ภายใน

งานเทศกิจ

-

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย

-

รวม

๑0๐,๐๐๐
๑0๐,๐๐๐

๑0๐,๐๐๐
๑0๐,๐๐๐

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ

รวม

แผนงานการศึกษา
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งาน

รวม

งานบริหารทั่วไป งานระดับกอนวัยเรียน
เกี่ยวกับการศึกษา และประถมศึกษา

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

๒50,500
260,000
510,500

งานระดับ
มัธยมศึกษา

-

๑๑๔,๐๐๐ 366,500
260,000
๑๐๔,๐๐๐ ๖26,500

๙
แผนงานสาธารณสุข
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งาน

งานบริหารทั่วไป

รวม

-

งาน
โรงพยาบาล

เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

-

๒5,๐๐๐
120,000
145,000

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

รวม

-

๒5,๐๐๐
12๐,๐๐๐
๑45,๐๐๐

แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งาน

งานบริหารทั่วไป

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

-

-

เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

รวม

-

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

รวม
-

๗๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งาน

งานบริหารทั่วไป

รวม

-

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

41๐,๐๐๐
41๐,๐๐๐

รวม
41๐,๐๐๐
41๐,๐๐๐

๑๐
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งาน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

รวม

-

ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานการเกษตร

งานกีฬาและ
นันทนาการ

๑๓2,๐๐๐
๑๓2,๐๐๐
งาน

งบ
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

งานวิชาการวางแผน
งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น และสงเสริมการทองเที่ยว

รวม

๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

งานสงเสริม
การเกษตร
-

งบ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน

รวม

แผนงานงบกลาง

879,660
811,300
25,500
1,716,460

งานไฟฟาถนน

2,691,200
2,691,200

งาน
สวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะ
มูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

-

108,000
108,๐๐๐
งาน

งบ
งบบกลาง

๒๓2,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๒๙2,๐๐๐

งานอนุรักษ
แหลงน้ําและปาไม
6๐,๐๐๐
6๐,๐๐๐

แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

-

รวม

งบกลาง

งาน
บําบัด
น้ําเสีย

-

รวม
6๐,๐๐๐
6๐,๐๐๐

รวม
879,660
919,300
๒,716,700
4,515,660

รวม

635,940 635,940
รวม

635,940 635,940

๑๑
รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารงาน
ทั่วไป
4,706,000
2,225,520
2,480,480
2,338,080
390,000
1,406,100
364,000
177,980
70,000
70,000
30,000
30,000
7,144,080

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ
-

งานบริหาร
งานคลัง
1,390,620
1,390,620
610,200
193,300
356,900
60,000
2,000,820

รวม
6,096,620
2,225,520
3,871,100
2,948,280
583,300
1,763,000
424,000
177,980
70,000
70,000
30,000
30,000
9,144,900

๑๒
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบ
งบบุคลากร

งาน

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

-

-

งานปองกันภัยฝายพล
เรือนอละระงับอัคคีภัย

๑0๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
9๐,๐๐๐
๑0๐,๐๐๐

รวม
๑0๐,๐๐๐
10,000
90,000
๑0๐,๐๐๐

๑๓
แผนงานการศึกษา
งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา

งบ
งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝาย
การเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

-

งานระดับกอนวัย
เรียน
และประถมศึกษา

งานระดับ

งานศึกษาไม

มัธยมศึกษา

กําหนดระดับ

-

-

-

รวม
-

๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
-

๒50,500
83,200
๑67,300
-

-

๑1๔,๐๐๐
๑1๔,๐๐๐
-

๓66,500
199,200
167,300
-

๒,๐๐๐

260,000
260,000
510,500

-

๑1๔,๐๐๐

2๖0,๐๐๐
260,000
626,500

๑๔
แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

-

งาน
โรงพยาบาล

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข

-

-

-

-

25,๐๐๐
๒5,๐๐๐

120,๐๐๐
120,000
145,000

รวม
25,000
25,000
120,000
120,000
145,000

๑๕
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ
งบบุคลากร

งาน

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห

-

-

-

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

-

70,๐๐๐
70,๐๐๐

70,๐๐๐

รวม
70,๐๐๐
70,000
70,๐๐๐

๑๖
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งบ
งบบุคลากร

งาน

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารทั่วไป

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน

-

-

41๐,๐๐๐
41๐,๐๐๐

41๐,๐๐๐

รวม
41๐,๐๐๐
410,000
41๐,๐๐๐

๑๗
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งบบุคลากร

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ

-

งานกีฬาและ
นันทนาการ

๑๓2,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๔2,๐๐๐
๑๓2,๐๐๐

งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐

งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการ
ทองเที่ยว

-

รวม
๒๓2,๐๐๐
190,000
42,000
๖๐,๐๐๐
60,000
๒๙2,๐๐๐

๑๘
แผนงานการเกษตร
งบ
งบบุคลากร

งาน

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานสงเสริม
การเกษตร

งานอนุรักษ
แหลงน้ําและปาไม

-

-

6๐,๐๐๐
6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

รวม
6๐,๐๐๐
60,000
6๐,๐๐๐

๑๙
แผนงานเคหะและชุมชน
งบ
งบบุคลากร

งาน

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน

งานไฟฟา
ถนน

879,660
897,660
811,300
105,800
401,000
304,500
25,500 2,691,200
25,500
2,691,200
1,716,460 2,691,200

งาน
สวนสาธารณะ

-

งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล

108,000
108,000
108,000

งานบําบัด
น้ําเสีย
-

รวม
879,660
879,660
919,300
105,800
509,000
304,500
2,716,700
25,500
2,691,200
4,515,660

๒๐
แผนงานงบกลาง
งบ
งบบุคลากร

งาน

เงินเดือน(ฝายการเมือง)
เงินเดือน(ฝายประจํา)

งบดําเนินงาน

คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งบลงทุน

คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งบรายจายอื่น ๆ
รายจายอื่น

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งบกลาง
งบกลาง

รวม

งบกลาง
635,940
635,940
635,940

รวม
635,940
635,940
635,940

๒๑
ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติองค การบริหารสว นตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖)
มาตรา ๘๗ จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจายขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทา
ดินแดง และโดยอนุมัติของนายอําเภอผักไห ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขอบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ขอ ๒. ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป
ขอ ๓. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ ๔. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนทั้งสิ้น บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ดาน/แผนงาน

ดานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
9,144,900
100,000
626,500
145,000
70,000
4,515,660
410,000
292,000
60,000
635,940
16,000,000

๒๒
ขอ ๕. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
งบ
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินการ (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจาย

-

บาท
ยอดรวม
-

-

ขอ ๖. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ ๗. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕7

(ลงนาม)......................................................
(นายณัฐธร มงคลรอย)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

อนุมัติ
(ลงนาม).................................................
(นายสุจินต วาจากิจ)
นายอําเภอผักไห

๒๓

รายงานประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หมวดภาษีอากร
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีโรงเรือน
ภาษีปาย

รวมหมวดภาษีอากร

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาปรับจราจรทางบก
คาจดทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
คาปรับผิดสัญญา
คาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ
คาธรรมเนียมกิจการอันเปนอันตราย
คาธรรมเนียมปดประกาศ
คาธรรมเนียมอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
คาเชาสถานที่
คาเชาทรัพยสิน
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน

ป ๒๕๕๔

รายรับจริง
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

๖๐,๒๒๔.๕๒
๒๙,๒๕๓.๐๐
3,425.00
92,902.52

60,585.86
20,211.00
2,825.00
83,621.86

63,302.14
28,455.00
2,025.00
93,782.14

4,400.00
66,940.00
1,200.00
72,540.00

100.00
4,180.00
3,600.00
3,724.00
60,360.00
1,200.00
40.00
73,204.00

100.00
310.40
3,400.00
6,794.00
81,080.00
700.00
90.00
18,000.00
110,474.40

81,506.23
900.00
82,406.23

235,767.92
3,000.00
238,767.92

ป ๒๕๕๗
60,000.00
20,000.00
2,000.00
82,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง
ป ๒๕๕๘
(%)
8.33
60
20.73

65,000.00
32,000.00
2,000.00
99,000.00

200.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
60,000.00
1,700.00 -17.65
100.00
72,000.00
0.28

200.00
500.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
60,000.00
1,400.00
100.00
72,200.00

235,992.37 235,000.00
3,000.00
5,000.00
240,000.00
238,992.37

-

235,000.00
5,000.00
240,000.00

๒๔

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
ขายทอดตลาด
รวมหมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาภาคหลวงแร
อากรประมง
คาธรรมเนียมจดทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑/๙
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ป ๒๕๕๔

รายรับจริง
ป ๒๕๕๕

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

3,500.00
29,363.00
32,863.00

32,000.00
300.00
32,300.00

26,000.00
847.00
26,847.00

31,500.00 -20.63
60
500.00
32,000.00 -19.38

-

2,585.00
2,585.00

66,765.31
309,070.18
744,835.11
16,944.30
16,996.33
65,939.00

96,883.24
336,209.08
604,187.70
19,697.63
13,514.66
255.00
84.596.00

4,381,514.34
7,779,684.82

8,713,152.68

2,177,620.25

3,274,729.00
3,274,729.00
11,335,125.57

2,421,954.81
5,135,854.56

2,995,924.00

2,995,924.00
12,139,555.46

83,109.70

343,768.14
751,565.91

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

2,000.00
2,000.00

-

97,000.00

-17.53
2.94

340,000.00

2,136,445.22
8,335,691.04
11,857,330.92

600,000.00 -25
20,000.00 50
15,000.00 -33.33
500.00
134.50
85,500.00
2,400,000.00 -8.33
5,014,000.00 66.33
8,572,000.00 39.54

3,301,560.00
3,301,560.00
15,628,986.83

3,500,000.00
3,500,000.00
12,500,000.00

30,918.99
9,839.92
255.00
165,737.00

2.86
2.86
28

ป ๒๕๕๘
25,000.00
800.00
25,800.00
2,000.00
2,000.00
80,000.00
350,000.00
750,000.00
30,000.00
10,000.00
500.00
200,500.00

2,200,000.00
8,340,000.00
11,961,000.00

3,600,000.00
3,600,000.00
16,000,000.00

๒๕
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
ภาษีปาย
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

รวม
จํานวน

๙๙,๐๐๐ บาท
๖๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๒,๐๐๐ บาท

จํานวน

๒,๐๐๐ บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาจดทะเบียนพาณิชย
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมควบคุมอาคาร
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาปรับผิดสัญญา
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะ
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมกิจการอันเปนอันตราย
ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมปดประกาศ
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

รวม
จํานวน

๗๒,๒๐๐ บาท
๒๐๐ บาท

จํานวน

๕๐๐ บาท

จํานวน

๓,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓,๕๐๐ บาท

จํานวน

๓,๕๐๐ บาท

จํานวน

๖๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑,๔๐๐ บาท

จํานวน

๑๐๐ บาท

๒๖
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาเชาทรัพยสิน
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
หมวดรายไดจากทุน
ขายทอดตลาด
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว

รวม
จํานวน

๒๔๐,๐๐๐ บาท
๒๓๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕,๐๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๒๕,๘๐๐ บาท
๒๕,๐๐๐ บาท

จํานวน

๘๐๐ บาท

รวม
จํานวน

๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว
ภาษีสุรา
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
คาภาคหลวงปโตรเลียม
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
คาภาคหลวงแร
ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว
คาอากรประมง
ประมาณการไวเทากับปที่ลวงมาแลว
คาธรรมเนียมจดทะเบียน
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว
ภาษีมูลคาเพิ่ม ๑/๙
ประมาณการไวนอยกวาปที่ลวงมาแลว
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

รวม
๑๑,๙๖๑,๐๐๐ บาท
จํานวน
๘๐,๐๐๐ บาท
จํานวน

๓๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๗๕๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๓๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๕๐๐ บาท

จํานวน

๒๐๐,๕๐๐ บาท

จํานวน

๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน

๘,๓๔๐,๐๐๐ บาท

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนทั่วไป
ประมาณการไวมากกวาปที่ลวงมาแลว

รวม

๓,๖๐๐,๐๐๐
บาท
จํานวน ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒๗
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
- เงินเดือนนายก/รองนายก
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
- เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
- เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางพนักงานจาง
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบาน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- คาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
คาใชสอย
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
คาใชจายเกี่ยวกับงานรัฐพิธี วันสําคัญตาง ๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- วัสดุงานบานงานครัว
- วัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร

7,144,080 บาท
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

7,144,080 บาท
4,706,000 บาท
2,225,520 บาท
514,080 บาท
42,120 บาท
42,120 บาท
86,400 บาท
1,540,800 บาท
2,480,480 บาท
1,438,080 บาท
85,200 บาท
151,200 บาท
756,000 บาท
50,000 บาท
2,338,080 บาท
390,000 บาท
20,000 บาท
78,000 บาท
30,000 บาท
262,000 บาท
1,406,100 บาท
750,800 บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔๕,๐๐๐ บาท
๑๕๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๓๐๐ บาท
๒๘๐,๐๐๐ บาท
364,๐๐๐ บาท
65,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
180,000 บาท
4,000 บาท

๒๘
- วัสดุคอมพิวเตอร
- วัสดุยานพาหนะ
คาสาธารณูปโภค
- คาไฟฟา
- คาโทรศัพท
- คาไปรษณีย
- คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
- คาน้ําประปา
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนหนวยงานรัฐฯ
อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสาร
งบลงทุน
ครุภัณฑ
- ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server)
- ครุภัณฑอื่น

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาเชาบาน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- คาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
คาใชสอย
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
คาวัสดุ
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุคอมพิวเตอร

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน
รวม
รวม

50,000 บาท
40,000 บาท
177,980 บาท
125,000 บาท
15,000 บาท
4,000 บาท
30,000 บาท
3,980 บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
70,๐๐๐ บาท
70,๐๐๐ บาท

จํานวน
รวม

20,000 บาท
50,๐๐๐ บาท

รวม

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

2,000,820 บาท

1,390,620 บาท
1,390,620 บาท
988,620 บาท
360,000 บาท
๔๒,๐๐๐ บาท
610,200 บาท
193,300 บาท
10,000 บาท
94,800 บาท
๕,๐๐๐ บาท
83,500 บาท
356,900 บาท
96,900 บาท
200,000 บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
40,000 บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

๒๙
แผนงานรักษาความสงบภายใน ๑0๐,๐๐๐ บาท
รวม
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
คาใชสอย
คาใชจายโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจ
คาใชจายเกี่ยวกับการเสริมสรางทักษะในการปองกันสาธารณภัย

รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

แผนงานการศึกษา ๖26,500 บาท
รวม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินการ
รวม
คาใชสอย
รวม
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการพัฒนาครูผูดแู ลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินการ
คาใชสอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายโครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็ก
คาอาหารกลางวันนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาวัสดุ
- คาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนหนวยงานรัฐ/เอกชนในกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน
อาหารกลางวันโรงเรียนวัดทาดินแดง
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินการ
คาใชสอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายโครงการสรางความรูสูชุมชน
คาใชจายโครงการเสริมสรางความรูภาคฤดูรอน
คาใชจายโครงการดนตรีไทยในชุมชน

๑0๐,๐๐๐
๑0๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
9๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

๒,๐๐๐ บาท
๕10,500 บาท
๒50,500 บาท
83,200 บาท

จํานวน
จํานวน
รวม
รวม
รวม
รวม
จํานวน
รวม
รวม
รวม

๑๐,๐๐๐ บาท
73,200 บาท
167,300 บาท
167,300 บาท
260,000 บาท
260,000 บาท
260,000 บาท
๑1๔,๐๐๐ บาท
๑14,000 บาท
๑1๔,๐๐๐ บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗๔,๐๐๐ บาท
25,000 บาท
๑๕,๐๐๐ บาท

รวม

๓๐
แผนงานสาธารณสุข 145,000 บาท
รวม
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินการ
คาใชสอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
งบเงินอุดหนุน
- อุดหนุนหนวยงานรัฐ/เอกชนในกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน

รวม
รวม

145,000 บาท
25,000 บาท
๒5,000 บาท

จํานวน
รวม
รวม
จํานวน

25,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห 70,๐๐๐ บาท
รวม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห

งบดําเนินการ
รวม
คาใชสอย
รวม
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายโครงการสุขกายเจริญใจดวยธรรมะ
จํานวน

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 41๐,๐๐๐ บาท
รวม
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินการ
คาใชสอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการจัดประชุมประชาคม
คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการดําเนินงานกิจกรรมสตรีและครอบครัว

70,๐๐๐ บาท
70,๐๐๐ บาท
70,๐๐๐ บาท
70,๐๐๐ บาท

รวม
รวม

410,000 บาท
410,000 บาท
410,000 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
350,000 บาท
๒๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๙2,๐๐๐ บาท
รวม
132,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินการ
คาใชสอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
คาใชจายในการจัดแขงขันกีฬา
คาวัสดุ
- วัสดุกีฬา

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น

งบดําเนินการ
คาใชสอย
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการจัดงานประเพณีทองถิ่น
อุดหนุน
- อุดหนุนหนวยงานรัฐ/เอกชนในกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน
ที่ทําการปกครองอําเภอผักไห

รวม
รวม

132,000 บาท
๙๐,๐๐๐ บาท

จํานวน
จํานวน
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

๔๕,๐๐๐ บาท
๔๕,๐๐๐ บาท
๔2,๐๐๐ บาท
๔2,๐๐๐ บาท
๑๖๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท

จํานวน
รวม
รวม
จํานวน

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
๖๐,๐๐๐ บาท
6๐,๐๐๐ บาท

๓๑
แผนงานการเกษตร 6๐,๐๐๐ บาท
รวม
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

งบดําเนินการ
รวม
คาใชสอย
รวม
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรฯ
จํานวน

แผนงานเคหะและชุมชน 4,515,660 บาท
รวม
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
- เงินเดือนพนักงาน
- เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
- เงินประจําตําแหนง
- คาจางพนักงานจาง
- เงินเพิ่มคาครองชีพ
งบดําเนินการ
คาตอบแทน
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- เงินชวยเหลือคาเชาบาน
- เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน
คาใชสอย
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คารังวัดที่ดิน
- คาบํารุงรักษาและซอมแซม
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุกอสราง
วัสดุไฟฟา
งบลงทุน
หมวดคาครุภณ
ั ฑ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
เครื่องตัดหญา
ครุภัณฑโรงงาน
เลื่อยวงเดือนไฟฟา

6๐,๐๐๐ บาท
6๐,๐๐๐ บาท
6๐,๐๐๐ บาท
6๐,๐๐๐ บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

1,716,460
บาท
879,660 บาท
879,660 บาท
435,660 บาท
18,000 บาท
๔๒,๐๐๐ บาท
324,000 บาท
60,000 บาท
811,300 บาท
105,800 บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
36,000 บาท
๕,๐๐๐ บาท
54,800 บาท
401,000 บาท
189,000 บาท

จํานวน
จํานวน
รวม
รวม
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม
จํานวน

๑๐,๐๐๐ บาท
20,000 บาท
182,000 บาท
304,500 บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
230,000 บาท
44,500 บาท
25,500 บาท
25,500 บาท

จํานวน

19,000 บาท

จํานวน

6,500 บาท

๓๒
งานไฟฟาถนน

งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางกําแพงกันดินขางถนน คสล.หมูที่ 3
โครงการกอสรางกําแพงกันดินขางถนน คสล.หมูที่ 7
โครงการเจาะบอบาดาลพรอมถังหอสูง พรอมระบบไฟฟา หมูท ี่6
- คาบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินการ
คาใชสอย
- รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

งานงบกลาง

แผนงานงบกลาง ๖35,94๐ บาท

งบกลาง
งบกลาง
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เงินสงเคราะหผูปวยเอดส
- เงินสํารองจาย
- เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น
- รายจายตามขอผูกพัน

รวม
รวม
รวม

2,691,200 บาท
๒,691,200 บาท
๒,691,200 บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
รวม

578,300 บาท
208,900 บาท
1,604,000 บาท
300,000 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม

108,000 บาท
108,000 บาท
108,000 บาท
108,000 บาท

รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม
รวม

635,940 บาท
635,940 บาท
635,940 บาท
๗1,000 บาท
12,000 บาท
๒๙๔,700 บาท
124,000 บาท
134,240 บาท

๓๓

สวนที่ ๓

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

-

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ของ

องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

.

๓๔

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
........................................................................................

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๘,๘๔๗,๕๘๐ บาท
แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
รวม ๗,๑๔๔,๐๘๐ บาท ประกอบดวย
งบบุคลากร ตั้งจายไว ๔,๗๐๖,๐๐๐ บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) ตั้งจายไว ๒,๒๒๕,๕๒๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว ๕๑๔,๐๘๐ บาท เพื่อจาย
เปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๒๐,๔๐๐ บาท และรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล จํานวน ๒ ตําแหนง เดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒. ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว
๔๒,๑๒๐ บาท เพื่อจายเปน คาตอบแทนประจํ าตําแหนงนายกองคการบริห ารสว นตําบลทาดิ นแดง
เดือนละ ๑,๗๕๐ บาท และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง จํานวน ๒ ตําแหนง เดือนละ
๘๘๐ บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓. ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว ๔๒,๑๒๐
บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง เดือนละ ๑,๗๕๐
บาท และรองนายกองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง จํานวน ๒ ตําแหนง เดือนละ ๘๘๐ บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔. ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายไว ๘๖,๔๐๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๕. ประเภทคาตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธานสภาฯ /สมาชิกสภาฯ และ เลขานุการสภาฯ
ตั้งจายไว ๑,๕๔๐,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนดังนี้
- คาตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ ๑๑,๒๒๐ บาท จํานวน ๑ คน เปนเงิน ๑๓๔,๖๔๐ บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ ๙,๑๘๐ บาท จํานวน ๑ คน เปนเงิน ๑๑๐,๑๖๐ บาท
- คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จํานวน ๑ คน เปนเงิน ๘๖,๔๐๐
บาท
- คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ เดือนละ ๗,๒๐๐ บาท จํานวน ๑๔ คน
เปนเงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓๕
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว ๒,๔๘๐,๔๘๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทเงิ น เดื อ นพนั กงานส วนตํา บล ตั้งจายไว ๑,1๓๘,๐๘๐ บาท เพื่อจายเปน เงิน เดือน
เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

๒. ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว ๘๕,๒๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ
ครองชี พชั่ ว คราวและเงิ น เพิ่ มตามคุณ วุฒิแกพนักงานสว นตําบล และเงิน เพิ่ มพิเศษตําแหนงนั ก
บริหารงาน อบต.๘
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

๓. ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว ๑๕๑,๒๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการ
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

๔. ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 1,22๖,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

๕. ประเภทเงิ น เพิ่ ม ต า ง ๆ พนั ก งานจา ง ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน เงิน เพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

…………………………………………………………………………………………………

งบดําเนินการ ตั้งจาย ๒,๓๓๘,๐๘๐ บาท

หมวดคาตอบแทน ตั้งจายไว ๓๙๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทคา ตอบแทนการปฏิ บัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเป น
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒. ประเภทคาเชาบาน ตั้งจายไว 96,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและผูบริหารที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว
๒๖๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน

๓๖
๔.๑ คาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจการจาง ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจาง กรรมการตรวจการจาง

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔.๒ เงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ตั้งจายไว ๒๕๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๑,๔๐๖,๑๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว ๗๕๐,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาจางเหมาบริการ ตั้งจายไว 359,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเย็บ/เขาเลมหนังสือตาง ๆ ,
คาถายเอกสาร , คาจางเหมาแรงงาน , คาจางทําปาย/เขียนปาย และรายจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ๖๖๔,๘๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๔๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๑.๒ ค า ใช จ า ยในการปรั บ ปรุ ง เว็ บ ไซต อ งคก ารบริ ห ารส วนตํ า บล ตั้ งจ ายไว ๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงเว็บไซต WWW.Thadindang.go.th

ตั้งจายจากเงินอุด หนุนทั่วไปสําหรับ การดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๑.๓ ค า ใช จา ยในการจั ด ทํ า วารสารประชาสั มพั น ธ ตั้งจายไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจา ยเป น
คาจัดทําวารสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

ตั้งจายจากเงินรายได ๑๕,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๒.๑ ค ารั บรองในการต อนรั บบุค คลหรือคณะบุค คล ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ รวมทั้งคาบริการและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองใน
การตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการตรวจนิเทศงาน ตรวจงาน ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๒.๒ คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งจาย
ไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่มตาง ๆ เครื่องใชในการเลี้ยงรับรอง และ
คาบริการอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรวมถึงผูเขารวม
ประชุมอื่น ๆ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวมประชุม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓๗
๓. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๓๕๕,๓๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๓.๑ ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ งานรั ฐ พิ ธี โครงการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ หรื อ วั น สํ า คั ญ ต า ง ๆ
ตั้งจายไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดงานตาง ๆ เชน วันพอ วันแม วัน
ปยมหาราช ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ๗๕,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓.๒ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 6๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของผูบริหาร ผูชวยฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓.๓ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจายไว 9๐,๓๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๒๐,๓๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๓.๔ คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายตาง ๆ สําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

๔. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจายไว ๒๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร รถยนตสวนกลาง รถจักรยานยนต กลองถายรูป โตะ เกาอี้ ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ๒๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๔๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

หมวดคาวัสดุ ตั้งจายไว ๓๖๔,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว 8๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน
แฟม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒. ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน ฟวส
ปลั๊กไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟฟา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๓. ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งจายไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
เชน แปรง ไมกวาด ผงซักฟอก ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๔. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งจายไว ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันกาด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ๑๘๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๓๘
๕. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งจายไว ๔,๐๐๐ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชน กระดาษโปสเตอร ฟลม รูปสี หรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๖. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนดิสเก็ต ตลับหมึก เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๗. ประเภทวั ส ดุ ย านพาหนะและขนส ง ตั้ ง จ า ยไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน น้ํากลั่น ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งจายไว ๑๗๗,๙๘๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทคาไฟฟา ตั้งจายไว ๑๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลทาดินแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง คาไฟฟาสําหรับกลอง
วงจรปด
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒. ประเภทคาบริการโทรศัพท ตั้งจายไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๓. ประเภทค า บริ ก ารไปรษณี ย ตั้ ง จ า ยไว ๔,๐๐๐ บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า ไปรษณี ย ค า โทรเลข
คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๔. ประเภทค าบริ การสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต (Internet)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๕. ประเภทคาน้ําประปา ตั้งจายไว ๓,๙๘๐ บาท เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลทาดินแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๓๙

งบเงินอุดหนุน ตัง้ จายไว ๓๐,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทอุดหนุนหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน ตั้งจายไว
๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอและศูนยประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ (องคการบริหารสวนตําบล
ลาดน้ําเค็ม)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

..............................................................................
งบลงทุน ตั้งจายไว ๗๐,๐๐๐ บาท

หมวดคาครุภัณฑ ตั้งจายไว ๗๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย(Server) ตั้งจาย
ไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย(Server)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

๒. ประเภทครุภัณฑอื่น ตั้งจายไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๒.๑ คาจัดซื้อเต็นทผาใบ ตั้งจายไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เต็นทผาใบ ขนาดกวาง ๕
เมตร ยาว ๘ เมตร จํานวน ๒ หลัง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

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

แผนงานรักษาความสงบภายใน
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
ประกอบดวย
งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดคาตอบแทน ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายไว
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั )

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๙๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจ ตั้งจายไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตาง ๆ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาพาหนะและคาใชจายสําหรับผูรับบริการและเจาหนาที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม/เทศกาลสงกรานต

๔๐
ตั้งจายจากเงินรายได ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

๑.๒ คาใชจายเกี่ยวกับการเสริมสรางทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจายไว
๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร คาพาหนะและคาใชจาย
อื่น ๆ ฯลฯเกี่ยวกับการเสริมสรางทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตั้งจายจากเงินรายได ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา ๓๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

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

แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม ๒,๐๐๐ บาท
ประกอบดวย
งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๒,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๒,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว ๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายตางๆ ในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการ
จัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
ประกอบดวย

รวม ๕๑๐,๕๐๐ บาท

งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๒๕๐,๕๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๘๓,๒๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๘๓,๒๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายโครงการเสริมสรางพัฒนาการเด็กเล็ก ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายตางๆ ตามโครงการฯ เชน สื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการศึกษา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๑.๒ โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งจายไว ๗๓,๒๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง จํานวน ๒๘๐ วัน ๆ
ละ ๒๐ บาท ตอคน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๔๑
หมวดคาวัสดุ ตั้งจายไว ๑๖๗,๓๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทคาอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจายไว ๔๙,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม(นม) สําหรับนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒๘๐ วัน ๆ ละ ๗ บาท ตอคน
ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

๒. ประเภทคาอาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งจายไว ๑๑๘,๓๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาอาหารเสริม(นม) สําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดทาดินแดง จํานวน ๒๖๐ วัน ๆ ละ ๗ บาท ตอคน ทั้งนี้จะ
เบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

งบเงินอุดหนุน ตัง้ จายไว ๒๖๐,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจายไว ๒๖๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทอุดหนุนหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน ตั้งจายไว
๒๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ อุดหนุนโรงเรียนวัดทาดินแดง ตั้งจายไว ๒๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายใหแกโรงเรียนวัดทาดิน
แดง สําหรับคาอาหารกลางวันนักเรียน จํานวน ๒๐๐ วัน ๆ ละ ๒๐ บาท ตอคน ทั้งนี้จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ
การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ

รวม ๑๑๔,๐๐๐ บาท ประกอบดวย

งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๑๑๔,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๑๑๔,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๑๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายโครงการสรางความรูสูชุมชน ตั้งจายไว ๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพ
วารสารตางๆ ฯลฯ ตามโครงการสรางความรูสูชุมชน

ตั้งจายจากเงินรายได ๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา ๑๔,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมกําหนดระดับ)

๑.๒ คาใชจายโครงการเสริมสรางความรูภาคฤดูรอน ตั้งจายไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคา
วิทยากร และคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการเสริมสรางความรูภาคฤดูรอน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมกําหนดระดับ)

๑.๓ คาใชจายโครงการดนตรีไทยในชุมชน ตั้งจายไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาวิทยากร
และคาใชจายตาง ๆ ตามโครงการดนตรีไทยในชุมชน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (งานศึกษาไมกําหนดระดับ)

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

๔๒

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ รวม ๑๔๕,๐๐๐ บาท
ประกอบดวย
งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๒๕,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๒๕,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ ตั้งจายไว ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โรคไขเลือดออก และโรคติดตออื่น ๆ เชน น้ํายาฉีดพน
ทรายอะเบท ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

งบเงินอุดหนุน ตัง้ จายไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจายไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทอุดหนุนหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน ตั้งจายไว
๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน ตั้งจายไว ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายใหแก
อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน หมูละ ๑๕,๐๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

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

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห รวม ๗๐,๐๐๐ บาท
ประกอบดวย
งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๗๐,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๗๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๗๐,๐๐๐บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายโครงการสุขกายเจริญใจดวยธรรมะ ตั้งจายไว ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาใชจาย
ตาง ๆ ตามโครงการสุขกายเจริญใจดวยธรรมะ

ตั้งจายจากเงินรายได ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถาย
โอนเลือกทํา ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห)

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

๔๓

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม ๔๑๐,๐๐๐ บาท
ประกอบดวย
งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๔๑๐,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๔๑๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๔๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริม สนับสนุน การทําแผนพัฒนาทองถิ่น / แผนชุมชน ตั้งจายไว
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเครื่องดื่ม คาอาหาร คาเครื่องใชตาง ๆ สําหรับการจัดประชุมประชาคมตําบล
และการประชุมประชาคมหมูบาน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

๑.๒ คาใชจายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

๑.๓ คาใชจายเกี่ยวกับการดําเนินการหรือสงเสริมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตั้งจายไว ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงาน เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
วิทยากร ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ๓๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๑๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน)

๑.๔ คาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการดําเนินโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมดาน
การพัฒนาสตรีและครอบครัว

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน)

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

๔๔

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม ๑๓๒,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๑๓๒,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๙๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๙๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง
ๆ ในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม เครื่องใช ของรางวัล ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา ๒๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

๑.๒ คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬา ตั้งจายไว ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ
ในการจัดการแขงขันกีฬา เชน คาอาหาร/เครื่องดื่ม คาตอบแทนกรรมการ คาอุปกรณการแขงขัน ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถาย
โอนเลือกทํา ๑๕,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

หมวดคาวัสดุ ตั้งจายไว ๔๒,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งจายไว ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาสําหรับหมูบานในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง

ตั้งจายจากเงินรายได ๔๒,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและ
นันทนาการ)

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

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น รวม ๑๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย

งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายในการจัดงานประเพณีทองถิ่น ตั้งจายไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดกิจกรรมงานดานประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นและศาสนา เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีแหเทียนพรรษา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ๘๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา ๒๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น)

๔๕

งบเงินอุดหนุน ตัง้ จายไว ๖๐,๐๐๐ บาท

หมวดเงินอุดหนุน ตั้งจายไว ๖๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทอุดหนุนหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน ตั้งจายไว
๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ อุดหนุนที่ทําการปกครองปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการจัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจําป ๒๕๕๗
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น)

๑.๒ อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอผักไห ตั้งจายไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการ
ดําเนินโครงการสงเสริมการทองเที่ยว ตามหาสาววิไล อําเภอผักไห ป ๒๕๕๘
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น)

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

แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวม ๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบดวย
งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๖๐,๐๐๐ บาท

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๖๐,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งจายไว ๖๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน คาดินปลูก คา
อุปกรณไมค้ํา คาตนไม พันธพืช ปุย กระถางตนไม สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร (งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม)

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

๔๖

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการคลัง
...................................................................................

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๘๒๐ บาท แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม ๒,๐๐๐,๘๒๐ บาท ประกอบดวย
งบบุคลากร ตั้งจายไว ๑,๓๙๐,๖๒๐ บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว ๑,๓๙๐,๖๒๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว ๙๘๘,๖๒๐ บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒. ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว ๓๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิใหแกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๓. ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนา
สวนราชการ
ตั้งจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

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

งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๖๑๐,๒๐๐ บาท

หมวดคาตอบแทน ตั้งจายไว ๑๙๓,๓๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒. ประเภทคาเชาบาน ตั้งจายไว ๙๔,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มี
สิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

3. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๔๗
4. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว
๘๓,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงาน
สวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๓๕๖,๙๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว ๙๖,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาจางเหมาบริการ ตั้งจายไว ๗๖,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเย็บ/เขาเลมหนังสือตาง ๆ , คา
ถายเอกสาร , คาจางเหมาแรงงาน , คาจางทําปาย/เขียนปาย และรายจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๑.๒ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจายไว ๒๐,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๒๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๒.๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๒.๒ คาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งจายไว
๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดทําหรือปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

ตั้งจายจากเงินรายได ๑๖๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา ๔๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

๓. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจายไว ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ๕๐,๐๐๐ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารคลัง)

หมวดคาวัสดุ ตั้งจายไว ๖๐,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน
แฟม ปากกา ดินสอ กระดาษ แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

๒. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนดิสเก็ต ตลับหมึก เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

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

๔๘

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
องคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนโยธา
.......................................................................................

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๔,๕๑๕,๖๖๐ บาท
แยกเปน
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม ๑,๗๑๖,๔๖๐ บาท
ประกอบดวย
งบบุคลากร ตั้งจายไว ๘๗๙,๖๖๐ บาท

หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) ตั้งจายไว ๘๗๙,๖๖๐ บาท แยกเปน

๑. ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว ๔๓๕,๖๖๐ บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน เงิน
ปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๒. ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายไว ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิแกพนักงานสวนตําบล

ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๓. ประเภทเงินประจําตําแหนง ตั้งจายไว ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน
ราชการ
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๔. ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งจายไว ๓๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป

ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

๕. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ พนักงานจาง ตั้งไว ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
สําหรับพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๘๑๑,๓๐๐ บาท

หมวดคาตอบแทน ตั้งจายไว ๑๐๕,๘๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๔๙
๒. ประเภทเงินชวยเหลือคาเชาบาน ตั้งจายไว ๓๖,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบาน
ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกจายไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๓. ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งจายไว ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๔. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว
๕๔,๘๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินผลประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๔๐๑,๐๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว ๑๘๙,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาจางเหมาบริการ ตั้งจายไว ๑๗๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาเย็บ/เขาเลมหนังสือตาง ๆ ,
คาถายเอกสาร , คาจางเหมาแรงงาน , คาจางทําปาย/เขียนปาย และรายจายตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๑.๒ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ตั้งจายไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรมของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๒. ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งจายไว
๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๒.๑ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๒.๒ คารังวัดที่ดิน ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมสําหรับการรังวัดที่ดิน
สาธารณะ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๓. ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งจายไว ๑๘๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบล เชน ไฟฟาสาธารณะ เครื่องคอมพิวเตอร
ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ๑๓๒,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๕๐
หมวดคาวัสดุ ตั้งจายไว ๓๐๔,๕๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งจายไว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เครื่องใชตาง ๆ เชน
แฟม ปากกา ดินสอ กระดาษ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๒. ประเภทวัสดุไฟฟา ตั้งจายไว ๔๔,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณในการซอมแซมไฟฟา
สาธารณะ ระบบเสียงตามสาย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๓. ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนดิสเก็ต ตลับหมึก เมาส เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน)

๔. ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งจายไว ๒๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน
หินคลุก ดินลูกรัง ดิน ไม น้ํามันทาไม สี กระเบื้อง ทอน้ํา อุปกรณประปา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ๑๙๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๔๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

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

งบลงทุน

ตั้งจายไว ๒๕,๕๐๐ บาท
หมวดคาครุภัณฑ ตั้งจายไว ๒๕,๕๐๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว ตั้งจายไว ๑๙,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาจัดซื้อเครื่องตัดหญา ตั้งจายไว ๑๙,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอ
แข็งเปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 1.5 แรงมา ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 30 ซีซี. พรอมใบมีด จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๙,๕๐๐ บาท (รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ)
ตั้งจายจากเงินรายได ๑๙,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๒. ประเภทครุภัณฑโรงงาน ตั้งจายไว ๖,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๒.๒ เลื่อยวงเดือนไฟฟา สําหรับตัดอุปกรณตางๆ ตั้งจายไว ๖,๕๐๐ บาท เพื่อจายเปนเลื่อยวง
เดือนไฟฟา ขนาด ๘ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ)

ตั้งจายจากเงินรายได 6,๕๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งานไฟฟาถนน

รวม ๒,๖๙๑,๒๐๐ บาท ประกอบดวย

งบลงทุน ตั้งจายไว ๒,๖๙๑,๒๐๐ บาท

หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว ๒,๖๙๑,๒๐๐ บาท แยกเปน
๑.ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งจายไว ๒,๓๙๑,๒๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ โครงการกอสรางกําแพงกันดินขางถนน คสล. หมูที่ ๓ ตําบลทาดินแดง ตั้งจายไว
๕๗๘,๓๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. หมูที่ ๓ โดยยกระดับถนน คสล.เดิมใหมีระดับสูงขึ้น
เฉลี่ย ๐.๒๘ เมตร กวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณ
ราคา อบต.ทาดินแดง เลขที่ ๑/๒๕๕๗

๕๑
๑.๒ โครงการกอสรางกําแพงกันดินขางถนน คสล. หมูที่ ๗ ตําบลทาดินแดง ตั้งจายไว
๒๐๘,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนน คสล. หมูที่ ๗ โดยการปรับระดับถนนที่ยุบตัว เทหลอถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนคอนกรีตเดิมใหไดระดับที่ไมยุบตัว กวาง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร พรอมทํากําแพงกันดินเคลื่อนดานขางยาว ๓๘ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบและ
ประมาณราคา อบต.ทาดินแดง เลขที่ ๓/๒๕๕๗
๑.๓ โครงการเจาะบอบาดาลพรอมหอถังสูง พรอมระบบไฟฟา หมูที่ ๖ สถานตั้งโครงการหมูที่๗
ตําบลทาดินแดง ตั้งจายไว ๑,๖๐๔,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ ๖ เสนผานศูนยกลาง
๖นิ้ว ความลึกไมนอยกวา ๒๕๒ เมตร พรอมหอถังสูงและระบบไฟฟา ความมาตรฐานกองประปาชนบท
กระทรวงสาธารณะสุข รายละเอียดตามแบบและประมาณราคา อบต.ทาดินแดง เลขที่ ๒/๒๕๕๘
๒. ประเภทคาบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งจายไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา
หรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน การซอมแซมถนน สะพาน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา ๕๐,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟาถนน)

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

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินการ ตั้งจายไว ๑๐๘,๐๐๐ บาท

รวม

๑๐๘,๐๐๐

บาท ประกอบดวย

หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๑. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งจายไว ๑๐๘,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
๑.๑ คาใชจายในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งจายไว ๑๐๘,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเชน คาจางแรงงาน คาธรรมเนียมในการทิ้งขยะ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ตั้งจายจากเงินรายได ๕๔,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา ๕๔,๐๐๐ บาท ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน (งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู )

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

๕๒

การบริหารสวนตําบลทาดินแดง
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
....................................................

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ๖๓๕,๙๔๐ บาท
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

แยกเปน

งบกลาง ตัง้ จายไว ๖๓๕,๙๔๐ บาท

รายจายงบกลาง ตั้งจายไว ๖๓๕,๙๔๐ บาท แยกเปน
๑. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจายไว ๗๑,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ๕ % ของคาจางพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๒. ประเภทเงินสงเคราะหผูปวยเอดส ตั้งจายไว ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส จํานวน ๒ ราย ๆ ละ ๕๐๐ บาท/เดือน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาทีแ่ ละภารกิจถายโอนเลือกทํา ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (งานงบกลาง)

๓. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งจายไว ๒๙๔,๗๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีที่จําเปนหรือ
ฉุกเฉิน

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๔. ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น ตั้งจายไว ๑๒๔,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๕. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งจายไว ๑๓๔,๒๔๐ บาท เพื่อจายเปน
๕.1 เงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งจายไว ๔๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนระบบประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทาดินแดง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

๕.2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งจายไว ๘๗,๒๔๐ บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลทาดินแดง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (งานงบกลาง)

