ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

- 2คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบกทุกท่าน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จะได้ เสนอร่ า งข้ อบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่า ยประจ าปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริห ารส่วนตาบล จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาฯและสมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง สถานะทางการคลั ง ตลอดจนหลั ก การ
และแนวนโยบายในการดาเนินงานในปี 2556
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ประมาณการรายรับไว้ จานวน 22,000,000 บาท
โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วน
ของงบประมาณรายจ่ายได้กาหนดวงเงินรายจ่ายไว้จานวน 22,000,000 บาทซึ่งคาดว่าจะสามารถนาไปจัดทาบริการ
สาธารณะด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู่
จานวน 3,145,821.16 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา แม้ ว่า รายรั บขององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลจะมี จานวนจ ากั ด เมื่ อเปรี ยบเที ย บ
กับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้บริการแก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม
แต่องค์การบริหารส่วนตาบลก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
2.1 รายรับ
รายรับ
ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบารุงท้องที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีปูาย
1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.5 ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์หรือล้อเลื่อน
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- พ.ร.บ. ขั้นตอนกระจาย
อานาจ
- พ.ร.บ. จัดสรรรายได้
( 1 ใน 9 )

รับจริง
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

ประมาณการ
ปี 2556

115,000
27,000
2,000
500
1,000

100,000
50,000
4,000
1,000
1,000

120,000
50,000
4,000
-

3,859,500

3,960,000

3,430,000

2,000,000

4,000,000

4,000,000

หมายเหตุ

-3รายรับ
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสุรา
1.9 ภาษีสรรพสามิต
1.10 ค่าภาคหลวงแร่
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมที่ดิน
1.13 ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมปุาไม้
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ควบคุมการฆ่าสัตว์
1.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข
1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2.2 ค่ากิจการน้าประปา
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าขายเอกสารสอบราคา/
ประกวดราคา/แบบแปลน
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด
ค. เงินช่วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

รับจริง
ปี 2554
10,000
900,000
2,200,000
30,000
30,000
1,200,000

ประมาณการ
ปี 2555
53,000
1,000,000
2,500,000
100,000
85,000
1,600,000

ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2556
60,000
1,100,000
2,700,000
130,000
90,000
1,800,000

2,000

2,500
-

2,500
-

500

500

-

2,500

3,000

3,500

10,000

20,000

20,000

180,000
300,000

120,000
280,000

140,000
280,000

20,000

100,000

50,000

10,000

20,000

20,000

9,300,000

8,000,000

8,000,000

20,200,000

22,000,000

22,000,000

-42.2 รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

จ่ายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

6,842,722
-

9,025,330
300,000

9,๗๗๓,๑๖0
๑00,000

4,201,310
273,000
2,658,000
956,040
217,000

4,366,320
383,000
366,000
1,313,200
600,000

4,๕๓๗,๒๘0
๔๗๗,000
๑๓๐,000
1,๖๗๖,๗20
๓๗๐,000

830,000

841,000

๖๙๐,000

3,082,850
165,000
300,000

2,536,200
95,000
280,000

2,๐๘๑,๐00
๑๐๘,๖0๐
280,000

599,515

1,889,030

1,๗๗๖,๒๔0

หมายเหตุ

-52.3 รายงานตามหมวดรายจ่าย
หมวด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจริง
งบประมาณ
ปี 2554
ปี 2555
599,515 1,955,030
2,820,885 3,402,350
1,678,590
1,930,80
6,633,110 10,629,450
320,000
370,000
2,024,400 1,976,400
2,658,000
3,390,937 1,731,050

งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2556
1,๗๗๖,๒๔0
4,415,380
2,501,320
9,407,060
420,000
1,837,800
30,000
1,512,200

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม
จ่ายจาก
1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
2. เงินกู้
3. เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม

ปี 2554
ปี 2555
หมายเหตุ
(เป็นเงิน / บาท ) ( เป็นเงิน / บาท )
4,506,650.00
-

รายการ
1. แผนงาน
เคหะและชุมชน
1. แผนงาน
เคหะและชุมชน

54,700

7,032,679.00

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
----------------------------------หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข.

ค.

ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2 แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2 แผนงานการเกษตร
3.แผนงานพาณิชย์

ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

22,000,000 บาท

ยอดรวม 9,๗๗๓,๑๖0 บาท
ยอดรวม ๑00,000 บาท
ยอดรวม 4,๕๓๗,๒๘0
ยอดรวม ๔๗๗,000
ยอดรวม ๑๓๐,000
ยอดรวม 1,๖๗๖,๗๒0
ยอดรวม ๓๗๐,000
ยอดรวม ๖๙๐,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม 2,081,000 บาท
ยอดรวม 108,600 บาท
ยอดรวม 280,000 บาท
ยอดรวม 1,776,240 บาท
เหตุผล

เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป

-8ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 องค์การบริหารส่วนตาบล
ทะเลบก จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทะเลบก และโดยอนุมัติของนายอาเภอดอนเจดีย์ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
22,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ก.
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 9,๗๗๓,๑๖0 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๑00,000 บาท
ข.

ค.

ง.

ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2 แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ยอดรวม 4,๕๓๗,๒๘0
ยอดรวม ๔๗๗,000
ยอดรวม ๑๓๐,000
ยอดรวม 1,๖๗๖,๗๒0
ยอดรวม ๓๗๐,000
ยอดรวม ๖๙๐,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2 แผนงานการเกษตร
3.แผนงานพาณิชย์

ยอดรวม 2,081,000 บาท
ยอดรวม 108,600 บาท
ยอดรวม 280,000 บาท

ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 1,776,240 บาท

-9ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม
280,000 บาท
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

อนุมัติ

(นายอนันต์ ไชยศักดิ์ )
นายอาเภอดอนเจดีย์

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

- 11 ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
------------------------------------ประมาณการรายรับ ตั้งไว้

จานวน

22,000,000 บาท

แยกเป็น
ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
13,486,500 บาท
แยกเป็น
1.1 ภาษีบารุงท้องที่
ตั้งไว้ จานวน 120,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก คาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตั้งไว้ จานวน
50,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.3 ภาษีปูาย
ตั้งไว้ จานวน
4,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตั้งไว้ จานวน 7,430,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ตั้งไว้ จานวน
60,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา
1.6 ภาษีสุรา
ตั้งไว้ จานวน 1,100,000
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา
1.7 ภาษีสรรพสามิต
ตั้งไว้ จานวน 2,700,000
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา
1.8 ค่าภาคหลวงแร่
ตั้งไว้ จานวน 130,000
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา
1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
ตั้งไว้ จานวน 90,000
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา
1.10ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตั้งไว้ จานวน 1,800,000
บาท
คาชี้แจง ประมาณไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรมากกว่าปีที่ผ่านมา
1.11 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมปุาไม้
ตั้งไว้ จานวน
2,500
บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปีทผี่ ่านมา

-12ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

รวม

23,500 บาท

แยกเป็น
1.1 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
ตั้งไว้ จานวน 3,500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้มากกว่าปีที่ผ่านมา
1.๒ ค่าปรับการผิดสัญญา
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม 420,000 บาท
แยกเป็น
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ตั้งไว้ จานวน 140,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับมากกว่าปีที่ผ่านมา
2.2 ค่ากิจการน้าประปา
ตั้งไว้ จานวน 280,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม 70,000 บาท
แยกเป็น
3.1 ค่าขายเอกสารสอบราคา/ประกวดราคา/แบบแปลน ตั้งไว้ จานวน
50,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด
ตั้งไว้ จานวน
20,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปีที่ผ่านมา
4. หมวดเงินอุดหนุน

รวม

8,000,000 บาท

แยกเป็น
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งไว้ จานวน 8,000,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจาก คาดว่าจะจัดได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา

- 13 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
************************
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานคลัง งานการเงิน และงานพัสดุ และงานทรัพย์สิน การเบิกจ่าย
การตรวจสอบบั ญ ชี การซ่อมแซมการบ ารุงพัส ดุ กิจกรรมด้านการเงิน การคลั งและการบัญชี รวมถึงการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทาแผนพัฒนา
การประเมินผลการดาเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การดาเนินงานด้านกฎหมาย และการทานิติกรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการประชาสัมพั นธ์และการเผยแพร่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. การจัดทางบประมาณ การวางแผนการพัฒนา
3. การดาเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. การจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ส่วนการคลัง

งบประมาณ
งบประมาณ

8,094,240
1,678,920

บาท
บาท

- 15 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้ด้านนี้มีความรู้ความชานาญ ในการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. บริหารงานบุคคล งานพัสดุและทรัพย์สิน ของงานปูองกันภัย
2. ปฏิบัติตามแผนงานปูองกันภัยพลเรือนและแผนปูองกันระงับอัคคีภัย
3. จัดหา ปรับปรุงและ บารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปูองกันภัย
4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม, อปพร.
5. ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ตามนโยบาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณ

100,000

บาท

- 17 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้งานกิจกรรมเด็ก และเยาวชน การจัดทาสื่อการเรียนการสอนงานการศึกษานอกโรงเรียนงานกิจกรรม
นักเรียน การสนับสนุนการศึกษา การส่งเสริมการเรียนการสอนจากแหล่งความรู้นอกสถานที่ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน สาหรับเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษาในโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. จัดหาวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
3. สนับสนุนการศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
4. สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. ดาเนินงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาบุคคล สนับสนุนการเรียน การสอน ส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการผลิต
สื่อและจัดหาอุปกรณ์การเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ

4,537,280

บาท

- 19 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหบริการดานสาธารณสุขตางๆ ในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตาบลเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อจัดการดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคและฟนฟูสภาพ ของประชาชน ใหมีสุขภาพดี
สามารถอยู่ในสังคมไดอยางปกติสุข
3. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลตนเอง และบริหารจัดการงานดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อจัดการดานการสงเสริมสุขภาพของประชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
5. เพื่อให้การปูองกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ และแมลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.
5.

จัดฝึกใหมีการปองกันโรคติดต่อนาโดยแมลง ได้ทันต่อการแพร่ระบาด
จัดใหบริการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น
จัดใหบริการดานสาธารณสุขและสงเสริมสุขภาพแกประชาชน
สนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
จัดให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดแมลงแก่สถานศึกษา วัด และ ที่อาศัยของประชาชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุข

งบประมาณ

๔๗๗,000

บาท

- 21 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาส
2. เพือ่ สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

สงเคราะห์ประชาชนผูทุกขยาก ขาดแคลน ไรที่พึ่ง ผูประสบภัยพิบัติตางๆ
สงเคราะหเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปญหาความเดือดรอน เด็กกาพรา ไรที่พึ่ง
ใหความชวยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางดานคาใชจายในการศึกษา
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณ

๑๓๐,000

บาท

- 23 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหการบริหารกิจการทั่วไปของสวนโยธาขององค์การบริหารส่วนตาบลเปนไปดวยความเรียบร้อย
2. เพื่อพัฒนาและบารุงรักษาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
3. จัดหาน้าเพื่อการอุปโภค และบริโภค
4. การบริการไฟฟาแสงสวางสาธารณะในองค์การบริหารส่วนตาบล
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
ซ่อมแซม และจัดหาโคมไฟสาธารณะทดแทนของเดิมที่ชารุด
งานซอมบารุง ปรับปรุงแกไข ทางเทา ถนน สะพาน
ซ่อมแซม และปรับปรุงภาชนะเก็บกักน้า ให้สามารถใช้ได้ดังเดิม
จัดหา ติดตั้ง ดูแล และบารุงรักษาสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร
งานซ่อมแซม และให้คาแนะนาการดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน
จัดหาแหล่งน้าดิบ และขยายเขตจาหน่ายน้าประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณ

1,676,720

บาท

- 25 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการด้านการประกอบอาชีพของประชาชนทั้งด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน เช่น การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมให้ความรู้ทางด้าน
วิชาการ การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทาในการแก้ไขปัญหาในชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สนับสนุน/ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
สนับสนุน/ส่งเสริมการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจแบบพอเพียง
สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซ่อมแซม และบารุงรักษาหอกระจายข่าว
ซ่อมแซม และบารุงรักษาสถานที่จัดประชุมของประชาชน
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดทาประชาคมในทุกระดับ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณ

370,000

บาท

- 27 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์โบราณสถาน งานปลูกจิตสานึก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การออกกาลังกาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน ประชาชน ส่วนราชการ และส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
2. ประกอบพิธีวันสาคัญของทางราชการ วันสาคัญ ทางศาสนา และกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
3. จัดงานประเพณีเนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ

690,000

บาท

- 29 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งานวางแผน งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐานรวมถึง
งานสารวจออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบารุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. งานการพัฒนาเส้นทางคมนาคม งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. งานปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน งานขยายระบบท่อเมนประปาหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณ

2,081,000

บาท

- 31 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการเกษตรดูแลและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
งานที่ทา
สนับสนุนโครงการตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการปูองกัน และดูแลรักรักษาทรัพยากรปุาไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
งบประมาณ

80,000
28,600

บาท
บาท

- 33 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
ที่สูงยิ่งขึ้น
4.

เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ความสามารถ และการศึกษา
ปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ

งานที่ทา
1. ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
3. ให้ทุนการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. ปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
ดินถล่ม ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณ

1,776,240

บาท

- 35 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
************************
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
งานที่ทา
สนับสนุนการบริหารกิจการ และบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณ

280,000

บาท

- 37 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
*******************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน
8,๖๖๔,๒๔0 บาท
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ รวม
8,๕๓๕,6๔0 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ จานวน 2,๖๓๘,๙๒0 บาท
แยกเป็น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ จานวน 1,696,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
๑.๑.๒ ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ตั้งไว้ จานวน 520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล จานวน 2 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.3 ประเภท ค่าตอบแทนเลขานุการนายก
ตั้งไว้ จานวน
72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.4 ประเภท เงินประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลเรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

-381.2 หมวดค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ จานวน 1,100,320 บาท
แยกเป็น
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้ จานวน 670,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้ จานวน 430,320 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราว ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบล เรื่อง กาหนดหลั กเกณฑ์
การให้พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ จานวน 4,526,400 บาท
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ จานวน 2,๘๓๐,๐๐0 บาท
แยกเป็น
1.3.1ประเภทค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา
ตั้งไว้ จานวน 2,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ จานวน ๓0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ในกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือการปฏิบัติงานเร่งด่วนเป็นพิเศษนอกเวลาราชการปกติ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ จานวน 2๐,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า เช่ า บ้ า นให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบล หรื อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ได้ ต ามระเบี ย บของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้มีสิทธิ
ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

-391.3.5 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ จานวน ๓00,00๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบล/นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และผู้มีสิทธิตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.6 ประเภท ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ จานวน ๔๓0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ จานวน ๑,๒๙๖,๔00 บาท
แยกเป็น
1.3.7 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สินค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้ในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา
เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าบริการกาจัดปลวก
ค่าจ้างประกอบอาหาร เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.8 ประเภทค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตตาบลทะเลบก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ จานวน ๓0,0๐0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดสาเนา รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ ซ่อมแซม อบต. ฯลฯ ค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.10 ประเภท ค่าใช้จ่ายโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น จ้างทาปูายประชาสัมพันธ์ จ้างตัดสติกเกอร์ จ้างทาสื่อสิ่งพิมพ์
จ้างทาวารสาร จ้างทาเอกสาร จ้างทาเวปไซต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.11 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ จานวน ๒0,000 บาท
(1.) ค่ารับรอง
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลเช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มต่างๆ ค่า ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับ การรับรอง
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่ ไปนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน
และเจ้ าหน้าที่ที่เกี่ย วข้อง ซึ่งร่ ว มต้อนรั บบุ คคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริห ารทั่ว ไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)

-40(2.) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี
ตั้งไว้ จานวน 10,00๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น งานเฉลิมฉลอง งานรัฐพิธี งาน 12 สิงหามหาราชินี
งาน 5 ธั น วามหาราช งานเฉลิ ม พระเกี ย รติ งานเทิ ด พระเกี ย รติ วั น ปิ ย ะมหาราช ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.12 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ จานวน ๑๓๖,๔00 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ตั้งไว้ จานวน ๓0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึง
การสนับสนุนการเลือกตั้ง สส. สว. และอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป
(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ จานวน 40,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าเบี้ ย เลี้ ย ง ค่ าพาหนะ ค่ าเช่า ที่พั ก ค่า บริ เวณจอดรถ ท่ าอากาศยาน ค่า ผ่ า นทางด่ว นพิ เศษ
ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯ
ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิ จกรรมต่าง ๆ ที่มีความจาเป็น และความเหมาะสม
ตั้งไว้ จานวน ๑๐,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(5)ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
ตั้งไว้ จานวน ๖,๔00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดจ้าง พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลาสาหรับวันสาคัญต่างๆ
ตามวาระและโอกาสที่จาเป็นและมีความสาคัญ
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฎในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป(00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.13. โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของอบต.
ตั้งไว้ จานวน 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของ ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล , ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

-411.3.14. ค่าใช้จ่ายในการประชุมประชาคมและแผนชุมชน
ตั้งไว้ จานวน ๑0,00๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม/หมู่บ้านและตาบลจานวน 12 หมู่บ้าน ในการดาเนินกิจกรรม
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
1.3.1๕ ประเภท โครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ
ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายค่าจัดกิจกรรมตามโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 11 ประการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
1.3.1๖ ประเภทโครงการส่งเสริมอาชีพ
ตั้งไว้ จานวน ๒0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เช่นค่าดาเนินการในการฝึกอบรม ค่าสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
1.3.๑๗ ประเภทโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ , ผูพ้ ิการ, เอดส์, ผู้ด้อยโอกาส,เด็กและเยาวชน
ตั้งไว้ จานวน ๙0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมเสริมสร้างสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ,ผู้พิการ, เอดส์, ผู้ด้วยโอกาส, เด็กและเยาวชน
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น การจัดฝึกอบรม ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
1.3.๑๘ ประเภทโครงการปรับปรุง/บารุ งรักษาสภาพภูมิทัศน์ในที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งไว้ จานวน 1๐0,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ส วยงาม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป(00100) แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.๑๙ ประเภทรายจ่ายในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภาวะภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
และอื่น ๆ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00๑00)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00๑๒0) งานปูองกันฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00๑๒๓)
1.3.2๐ โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันย์
ตั้งไว้ จานวน ๑00,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

-421.3.๒๑ประเภทโครงการให้ความรู้ต้านยาเสพติด
ตั้งไว้ จานวน ๑๕๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้ต้านยาเสพติด เช่นค่าดาเนินการในการฝึกอบรม ค่าสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ จานวน ๔๐0,000 บาท
แยกเป็น
1.3.2๒ ประเภท วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก แฟูม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ เครื่องใช้
เครื่ อ งเขีย นของส านั ก งานและวั ส ดุ อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง จ่า ยจากเงิน รายได้ป รากฎในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2๓ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์ แฟรชไดรท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.2๔ ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้านและที่ทาการอบต.
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน และที่ทาการ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.๒๕ ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง ส าหรั บ รถยนต์ ส่ ว นกลาง รถบรรทุ ก น้ า รถจั ก ยานยนต์ ข อง
องค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึงพาหนะหรือเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลขอรับการสนับสนุน
มาใช้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป(00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.๒๖ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก, แก้วน้า, แก้วกาแฟ, น้ายาล้างจาน ,แปรง,
ไม้กวาด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1.3.2๗ ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ จานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันจารบี น้ามันเครื่อง รวมน้ามัน เชื้อเพลิง และหล่อลื่น อื่นๆ
สาหรับ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกน้า รถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้า ขององค์การบริหารส่วนตาบล รวมถึง
ยานพาหนะหรื อเครื่องจักรกล ของเอกชนหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่องค์การบริห ารส่วนตาบลของสนับสนุน มา
ปฏิบัติงานในพื้นที่ตาบลทะเลบกตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)

-431.4 ค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ จานวน ๒๒0,000 บาท
แยกเป็น
1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟูา
ตั้งไว้ จานวน 1๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลและไฟฟูาสาธารณะ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
1.4.2 ประเภท ค่าไปรษณีย์
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลขค่าธนาณัติค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่าย
ไปรษณีย์ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)
1.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้
ตั้งไว้ จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าโทรศั พท์ ส านั กงานที่ใ ช้ใ นการติดต่อราชการ ทั้งระบบพื้นฐานและเคลื่ อนที่ รวมถึง ค่ า
เครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ตตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
แยกเป็น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
- อุดหนุนศูนย์ ศตส.จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็น เงิน อุดหนุน ให้ แก่ศูนย์ ศตส. จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นภารกิจด้านการ
ปราบปรามการปูองกัน และการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้เสพยาเสพติดตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)

- 44 2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ จานวน ๑๒๘,๖๐0 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ จานวน ๑๒๘,๖๐0 บาท
แยกเป็น
2.1 ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ จานวน ๑๒๘,๖๐0 บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ จานวน ๙๗,6๐0 บาท
(1.) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด
ตั้งไว้ จานวน
๗,๖00 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าจั ดซื้อตู้เหล็ ก 2 บานเปิด จานวน 2 ใบ ๆ ละ ๓,๘๐๐.- บาท เพื่อใช้ในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล (ราคาท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพ 4 ช่อง
ตั้งไว้ จานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องบันทึกภาพ 4 ช่อง
.- บันทึกภาพด้วยเทคโนโลยี H.2 เมนูภาษาไทย หน่วยบันทึกความจา 500 GB สามารถดูผ่านมือถือ
ได้ สารองข้อมูลผ่าน SUB ได้
- กล้องวงจรปิด รุ่น AS-5677 ความละเอียดของภาพ 600 TV LINE สามารถปรับได้ 4-9 mm.
สามารถทางานในระดับความเข้มของแสง 0 LUX สามารถมองได้ไกลได้ 40 เมตร หลอดอินฟาเรด (ติดที่อบต. ทะเลบก)
- กล้องวงจรปิด รุ่น MG-B5330Eความละเอียดของภาพ 650 TV LINE สามารถปรับได้ 2.8 -12
mm. ระยะมองไกล 20 ม. (ติดที่ปูอมตารวจ)
- ค่าบริการติดตั้งเดินสายและอุปกรณ์ในการติดตั้งทั้งหมด 2 สถานที่ (ราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.1.2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน ๓๑,๐๐๐ บาท
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน 31,000 บาท
ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาด ไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด DATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
(ราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป
(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00113)

- 45 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
งบกลาง
*******************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
รายจ่ายงบกลาง

จานวน 1,๘๐๖,๒40 บาท
ตั้งไว้ จานวน 1,๘๐๖,๒40 บาท

1. รายจ่ายตามข้อผูกพัน

ตั้งไว้ จานวน 1,656,040 บาท

1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
ตั้งไว้ จานวน 140,000 บาท
สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้ จานวน 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าประกันสังคมของพนักงานจ้าง ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.3 ประเภททุนการศึกษา
ตั้งไว้ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรโดยให้ทุนการศึกษาแก่ผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.4 ประเภทเงินสารองจ่าย
ตั้งไว้ จานวน 1,๑๓๖,040 บาท
เพื่อเบิกจ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและจาเป็น เพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และความเดือดร้อน
ของประชาชน (โดยตั้งจ่ายจากเงินรายได้) เป็นเงิน ๑,๑๔๓,๓๐๐ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นเงิน ๑๔๒,๙๔๐ บาท ปรากฏในด้านการดาเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
1.5 ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
ตั้งไว้ จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยที่ติดเชื้อเอดส์ ที่ยากไร้ ขาดผู้อุปการะหรือผู้ที่ไม่สามารถ ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
ในอัตราร้อยละ 500.- บาท/ เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)

- 46 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
ส่วนการคลัง
*****************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
1. รายจ่ายประจา
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

จานวน 1,6๗๘,920 บาท
ตั้งไว้ จานวน 1,640,320 บาท
ตั้งไว้ จานวน 688,320 บาท

แยกเป็น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ จานวน 529,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตาบลส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ จานวน 159,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล พนักงานลูกจ้างประจา
ส่วนการคลังขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)
1.2 หมวดค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ จานวน 432,000 บาท
แยกเป็น
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ จานวน 305,400 บาท
เพื่อจ่าย เป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ จานวน 126,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

-471.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ จานวน 500,000 บาท
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ จานวน 200,000 บาท
แยกเป็น
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.2 ประเภท ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ จานวน 40,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลของพนั ก งานส่ ว นต าบล และผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ได้ ต ามร ะเบี ย บ
ของทางราชการ ตั้ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ป รากฏในด้ า นบริห ารทั่ ว ไป(00100)แผนงานบริ ห ารงานทั่ว ไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.4 ประเภท เงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ จานวน 20,00๐ บาท

เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต รให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบล และผู้ ที่ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ได้ ต ามระเบี ย บ
ของทางราชการ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ป รากฏในด้ า นบริ ห ารทั่ ว ไป(00100)แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.5 ประเภท จ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ จานวน 100,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษส าหรั บ ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นต าบล
และ พนั กงานจ้ าง ตั้งจ่ ายจากเงิน รายได้ปรากฏในด้านบริห ารทั่ ว ไป(00100)แผนงานบริห ารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ จานวน 2๕0,000
บาท
แยกเป็น
1.3.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัตติ า่ ง ๆ
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100)แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง(00113)

-481.3.7 ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ จานวน 20,00๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องอัดสาเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.8 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มาตรวจงาน และเยี่ยมชมกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ร่วมปฏิบัติงานกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.9 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
- ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่า บริ การจอดรถ ณ ท่ า อากาศยาน ค่า ผ่ า นทางด่ ว นพิ เ ศษ ค่ าธรรมเนี ย มในการใช้ ส นามบิ น แ ละค่ าใช้ จ่ ายอื่ น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นและตามความเหมาะสม
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวารโอกาส
ที่จาเป็นและมีความสาคัญ
- ค่าเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู้ต้องหา
- ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.10 ประเภท เงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.11 ประเภท ค่าใช้จ่ายโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.1๒ ประเภท ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น จ้างทาปูายประชาสัมพันธ์ จ้างตัดสติกเกอร์ จ้างทาสิ่งพิมพ์
จ้างทาวารสาร จ้างทาเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
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ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
แยกเป็น
1.3.13 ประเภท ค่าวัสดุสานักงาน
ตัง้ ไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อ กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ เครื่องเขียนของสานักงานและวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.3.14 ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์ แฟรชไดรท์ ฯลฯและ
บันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเกตต์ ฮาร์ดดิสก์ แบบซีดีรอม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
แยกเป็น
1.4.1 ประเภท ค่าไปรษณีย์
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และค่าใช้จ่ายไปรษณีย์
ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
แยกเป็น
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ จานวน ๓๘,600 บาท
ตั้งไว้ จานวน ๓๘,600 บาท

ประเภท ค่าครุภัณฑ์
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ จานวน ๗,600 บาท
1. ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิด
ตั้งไว้ จานวน ๗,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเปิดจานวน 2 ชุด ๆ ละ ๓,800.- บาท เพื่อใช้ในสานักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบล (ราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
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ตั้งไว้ จานวน 31,000 บาท
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน 31,000 บาท
ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อย กว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่ว ยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz
จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด DATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB
จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย(ราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)

- 5๑ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
ส่วนโยธา
*******************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน ๓,8๓๗,๗๒0 บาท
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ จานวน ๒,๔๑๒,๗๒0 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ จานวน 616,720 บาท
เงินเดือน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ จานวน 516,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ
ตั้งไว้ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานส่วนตาบล ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.2 หมวดค่าจ้างลูกจ้าง
ตั้งไว้ จานวน 420,000 บาท
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้ จานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้ จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241)

-5๒1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ จานวน 1,376,000 บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ จานวน 2๑0,000 บาท
แยกเป็น
1.3.1 ประเภทเงิน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบล และผู้ มี สิ ท ธิ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ผู้มีเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.๔ ประเภท ค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล หรือผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.๕ ประเภท ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ของอบต.ทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าใช้สอย
แยกเป็น

ตั้งไว้ จานวน 9๘6,000 บาท

1.3.๖ ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ
ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าใช้สอยในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม ค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า
ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระค่าบริการกาจัดปลวก ค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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ตั้งไว้ จานวน ๖0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องอัดสาเนา รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ ซ่อมแซม อบต. ฯลฯ ค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น การซ่อมแซมอาคารสานักงาน ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ
เช่น วัสดุต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.๘ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริเวณจอดรถ
ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.๙ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯ
ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ฝึกอบรมให้แก่พนักงานส่วนตาบลและผู้มีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.1๐ ประเภท ค่าใช้จ่ายโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น จ้างทาปูายประชาสัมพันธ์ จ้างตัดสติกเกอร์ จ้างทาสื่อสิ่งพิมพ์
จ้างทาวารสาร จ้างทาเอกสาร จ้างทาเวปไซต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.1๑ โครงการงานซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 2
ตั้งไว้ จานวน 86,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว
800 เมตร ปริมาตรหินคลุกซ่อมแซม 240 ลบ.ม. เริ่มจากบริเวณบ้าน นางเลื่อน เมืองวงศ์ ถึงบริเวณ บ้านนายฉลอง
โพธิ์กลิ่น ก่อสร้างตามแบบ อบต. กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
1.3.1๒ โครงการงานซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ 5
ตั้งไว้ จานวน 420,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว
3,900 เมตร ปริมาตรหินคลุก 1,170 ลบ.ม. เริ่มจากบริเวณบ้าน นายสารวย สกุลณี ถึงบริเวณที่ริมถนนลาดยางสาย
สระกระโจม-ด่านช้าง หมู่ที่ 5 ก่อสร้างตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ(00300)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
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ตั้งไว้ จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก ทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทางยาว
1,400 เมตร ปริมาตรหินคลุกซ่อมแซม 420 ลบ.ม. เริ่มจากบริเวณบ้าน นายม้วน ดาวเรือง ถึงบริเวณ บ้านนายสมาน
อินสว่าง ก่อสร้างตามแบบ อบต. กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
1.3.1๔ โครงการงานซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกหมู่ที่ 11
ตั้งไว้ จานวน 140,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาวรวม
1,300 เมตร ปริมาตรหินคลุกซ่อมแซม 390 ลบ.ม. เริ่มจากบริเวณบ้านนายสุเทพ จันทร์วงษ์ ถึงบริเวณ บ้านนายกมล
มะลิอ่อง ก่อสร้างการตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ จานวน 180,000 บาท
แยกเป็น
1.3.๑๕ ประเภท วัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ กระดาษ หมึก แฟูม ปากกา ดินสอ เครื่องใช้ เครื่องเขียน ของสานักงาน และวัสดุอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.1๖ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา สวิตซ์ไฟฟูา ขาหลอด
ฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ โคมไฟฟูา พร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟูา ลาโพง ไฟฉายสปอตไลน์ เครื่องตัด
กระแสไฟฟูา แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.๑๗ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่างๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม พู่กัน และสีต่างๆ ผ้าสาหรับ
เขียนปูายโฆษณาต่างๆ ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างจัดทาเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฎในด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.๑๘ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์ตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
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ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่ าจั ดซื้อวัส ดุก่ อสร้ าง เช่น ไม้ต่างๆ น้ามันทาไม้ สี แปรงทาสี ตะปู สั งกะสี ค้อ น คีม ชะแลง
จอบ เสียมเลื่อย สว่าน เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้ จานวน 1,425,000 บาท
แยกเป็น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ จานวน 1,425,000 บาท
แยกเป็น
2.1 ค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ จานวน 140,000 บาท
๒.๒.๑ ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ จานวน
16,000 บาท
๑. จัดซื้อวิทยุสื่อสารระบบ VHF/FM 245 MHz จานวน 4 เครื่อง ตั้งไว้
16,000 บาท
- เป็นเครื่องวิทยุโทรคมนาคมแบบตั้งความถี่ใช้งานได้จากภายนอก
- ตัวเครื่องวิทยุโทรคมนาคมต้องเป็นสีแดงเท่านั้น
- ตัวเครื่องใช้ได้กับแรงดันไฟตรงที่ 7.4 Volt./DC
- มีช่องใช้งาน ไม่น้อยกว่า 80 ช่อง
- มีย่านความถี่ใช้งาน 245.0000 ถึง 245.9875 MHz.
- กระแสแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 1,000 mA (ราคาท้องตลาด)
- มีกาลังส่งออกอากาศ (Power output) ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์
- มีความดังของเสียง (Audio output max) 200 mW
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.2.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน
๔๔,000 บาท
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน 31,000 บาท
ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า18 นิ้ว)
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด DATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจ อภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย(ราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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ตั้งไว้ จานวน 13,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก รายละเอียดดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์สูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- เครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วในการพิมพ์ภาพสี ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที (A4)
- มีหน่วยความจาไม่น้อยกว่า 32 MB
- มี Interface เป็นแบบ USB 2.0
- สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A3 ,A4 และ Legal ได้ โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ราคามาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
๒.๒.๓ ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
ตั้งไว้ จานวน 80,000 บาท
๑. จัดซื้อเครื่องสูบน้า 1.5 แรงม้า
ตั้งไว้ จานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้าไฟฟูาชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้า ขนาด 1.5 แรงม้า พร้อมใบพัดสูบน้าและอุปกรณ์
รายละเอียดดังนี้
- ใช้กับไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 ไซเกิ้ล ชนิดระบายความร้อนด้วยน้าความเร็วรอบ ระหว่าง
2700-3000 รอบ/นาที เมื่อจุ่มมอเตอร์ลงใต้น้าจะไม่มีการรั่วไหลของกระแสไฟฟูา
- สามารถสูบน้าได้ไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีกาลังส่งสูงไม่น้อยกว่า 50 เมตร ประสิทธิภาพการ
ทางานของเครื่องสูบไม่น้อยกว่า 50 % เมื่อขับด้วยมอเตอร์ไฟฟูาขนาด 1.5 แรงม้า (ราคาท้องตลาด)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00๓00) แผนงานการเกษตร (00๓๒0)
งานส่งเสริมการเกษตร(00๓๒1)
2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ จานวน 1,285,000 บาท
2.2.1 โครงการงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 1
ตั้งไว้ จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย กาลังขยาย 650 W สายนาสัญญาณ
ยาวประมาณ 2,000 เมตรพร้อมติดตั้งลาโพงฮอนขนาด 150 W จานวน 10 ตัว บริเวณริมถนนทางขวาง –
ตื่นแล่นหมู่ที่ ๑ ติดตั้งตามแบบที่ อบต. กาหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
2.2.2 โครงการงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 4
ตั้งไว้ จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย กาลังขยาย 650 W สายนาสัญญาณ
ยาวประมาณ 2,000 เมตรพร้อมติดตั้งลาโพงฮอนขนาด 150 W จานวน 10 ตัว บริเวณริมถนนสายบ้านหนองหลอดหนองสานแตร ติดตั้งตามแบบที่ อบต. กาหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
2.2.3. โครงการงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8
ตั้งไว้ จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย กาลังขยาย 650 W สายนาสัญญาณ
ยาวประมาณ 2,000 เมตรพร้อมติดตั้งลาโพงฮอนขนาด 150 W จานวน 10 ตัว ริมถนนบ้านหนองโสน ติดตั้งตามแบบ
ที่ อบต. กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
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ตั้งไว้ จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานติดตั้งระบบเสียงตามสาย กาลังขยาย 650 W สายนาสัญญาณ
ยาวประมาณ 2,000 เมตรพร้อมติดตั้งลาโพงฮอนขนาด 150 W จานวน 10 ตัว ริมถนนสายหนองหัวลิง - ยมเบือ
ติดตั้งตามแบบที่ อบต. กาหนดตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
2.2.5 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3
ตั้งไว้ จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 80 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนางจารุภิญ อัศวดารงชัย
ถึงบริเวณ นานางจารุภิณ อัศวดารงชัย ก่อสร้างตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
2.2.6 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 6
ตั้งไว้ จานวน 165,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร. กว้าง 4.00 เมตร
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 335 ตร.ม. เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณองค์สมเด็จ ถึงบริเวณไร่นายสุนทร แก้วใหญ่
ก่อสร้างตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
2.2.7 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 9 ตั้งไว้จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 80 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณนา พล.ต.ต.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษม
สันต์ ณ อยุธยาถึงบริเวณนานางวรรณา กลิ้ง ก่อสร้างตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
2.2.8 โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 12 ตั้งไว้จานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ก หนา 0.15 เมตร. กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 80 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. เริ่มจากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายแดง ช่อพะยอม ถึง
บริเวณบ้านนายทวี อินทรรักษา ก่อสร้างตามแบบ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)
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องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
*****************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน ๕,๒๒๗,๒๘๐ บาท
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ จานวน ๕,๒๒๗,๒๘๐ บาท
แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ จานวน ๔๗๑,๔๒๐ บาท
แยกเป็น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว้ จานวน ๔๔๑,๔๒0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พนักงานส่วนตาบล ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ของผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.2 หมวดค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ จานวน ๕๔๙,๐00 บาท
แยกเป็น
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ จานวน ๔๐๗,๖๔0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฎในด้ า นบริ ก ารชุ ม ชนและสั ง คม
(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ จานวน ๑๔๑,๓๖0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- 5๙ 1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
แยกเป็น
ค่าตอบแทน
แยกเป็น

ตั้งไว้ จานวน 2,๖๔๑,๐๖0 บาท
ตั้งไว้

จานวน

๔๕,000 บาท

1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิ เบิกได้ตามระเบียบ
ของทางราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.3.3 ประเภทจ่ายเงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ จานวน ๒๕,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ จานวน 1,๑๗๙,000 บาท
แยกเป็น
1.3.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียม
- ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูาเพิ่มเติม
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างแบกสัมภาระ ค่าบริการกาจัดปลวก
- ค่าจ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

-๖๐ 1.3.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับรัฐพิธีและศาสนา
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรัฐพิธีทางศาสนาและวันสาคัญต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา
เป็นต้น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.3.6 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ จานวน 4๑4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
- ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นและ
ตามความเหมาะสม ฯลฯ (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)
ตั้งไว้ จานวน 5,000 บาท
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่างๆ ตามวาระโอกาส
ทีจ่ าเป็นและมีความสาคัญ ฯลฯ
ตั้งไว้ จานวน 5,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชน(00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- ประเภท ค่าอาหารกลางวัน
ตั้งไว้ จานวน 364,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 100 คน ๆ
ละ 13 บาท / คน /วัน รวม 280 วันตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- ประเภท สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการการศึกษา
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าลงทะเบียน ฝึกอบรม ฯลฯ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.3.7 ประเภท เงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
ตั้งไว้ จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตาบล และผู้สิทธิเบิกได้ตามระเบียบของทางราชการ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.3.8 ประเภทโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด
ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

- ๖๑ 1.3.9 ประเภท โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬ าเด็ กและเยาวชนต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน ทั่วไป
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1.3.10 ประเภท โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
ตั้งไว้ จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1.3.11 ประเภท โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
ตั้งไว้ จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เช่น ค่าจัดขบวนแห่ ของรางวัลสาหรับผู้สูงอายุเป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
1.3.1๒ ประเภท โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง
ตั้งไว้ จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
1.3.1๓ ประเภทโครงการสงเคราะห์เด็กยากจนและด้อยโอกาส
ตั้งไว้ จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการสงเคราะห์ให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสจานวน 120 ทุนๆละ 500 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.3.1๔ ประเภท โครงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ตัง้ ไว้ จานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่
เช่น ค่าบัตรเข้าชมนิทรรศการค่าพาหนะเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเอกสารการเรียนรู้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา (00212)
1.3.1๕ ประเภท โครงการสืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ตั้งไว้ จานวน 60,000 บาท
เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสทาบุญไหว้พระ เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีทางศาสนาของไทยและศึกษา
ประวัติความเป็นมาของสถานที่สาคัญทางศาสนาตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260)งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
1.3.1๖ ประเภท โครงการเฉลิมพระเกียรติทุกพระองค์
ตั้งไว้ จานวน 9๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาโครงการเฉลิมพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

-๖๒1.3.1๗. ประเภท โครงการบรรพชาสามเณรภาคหมู่ฤดูร้อน
ตั้งไว้ จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านพุทธศาสนา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ จานวน 1,๔๑๗,๐๖0 บาท
แยกเป็น
1.3.1๘ ประเภท โครงการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชั้นอนุบาล 3 ขวบ
ตั้งไว้ จานวน ๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.3.๑๙ ประเภท ค่าวัสดุกีฬา
ตั้งไว้ จานวน
60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้หมู่บ้านเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจ
การเล่นกีฬา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) การกีฬาและนันทนาการ (00262)
1.3.2๐ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าวัส ดุที่ ใช้กับ เครื่ องคอมพิว เตอร์ เช่น แผ่ นหรือจานบั นทึกข้อมูล หั ว พิมพ์ ห รือแถบพิม พ์
ตลับผงหมึก สาหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง เมาส์ แปูนพิมพ์ แฟรชไดรท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปและเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.3.2๑ ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว้ จานวน 1,๒๕๗,๐๖0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 100 คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 196,000 บาท (โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
และ สาหรับเด็กนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนบ้านทะเลบก
โรงเรียนบ้านหนองแขม โรงเรียนบ้านสระหลวง โรงเรียนบ้านบ่อสาราญ และโรงเรียนบ้านหนองสานแตร ตั้งแต่
ชั้นอนุบาล 1 - อนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ปีที่ 6 รวมจานวน ๕๘๓ คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วัน
เป็นเงิน 1,0๖๑,๐๖0 บาท
(โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.3.2๒ ประเภท ค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ จานวน
๓๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงานส่วนการศึกษา เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทั ด ยางลบ ธงชาติ
ตรายาง ซอง ลวดเย็บกระดาษ ตระแกรงวางเอกสาร น้าดื่ม วารสาร รวมถึงสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปและเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

- ๖๓ 1.3.2๓ ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ จานวน
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ไม้กวาดพื้น ไม้ถูพื้น เสื่อน้ามัน
เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.4 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ จานวน 1,5๖๕,๘00 บาท
แยกเป็น
1. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสานแตร
ตั้งไว้ จานวน 33๐,๒00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 12๗ คน ๆ ละ 13 บาทต่อวัน รวม 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
2. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อสาราญ
ตั้งไว้ จานวน 3๒๕,๐00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน ๑๒๕ คน ๆ ละ 13 บาทต่อวัน รวม 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
3. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านสระหลวง
ตั้งไว้ จานวน ๒๐๐,200 บาท
อาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 7๗ คน ๆ ละ 13 บาท
ต่อวัน รวม 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
4. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเลบก
ตั้งไว้ จานวน 4๒๓,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน 16๓ คน ๆ ละ 13 บาทต่อวัน รวม 200 วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
5. เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแขม
ตั้งไว้ จานวน 2๓๖,๖00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน ๙๑ คน ๆ ละ 13 บาทต่อวัน รวม 200 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
6. เงินอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอาเภอดอนเจดีย์ ประจาปี 255๖
ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาประจาปี 255๖
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

- 6๔ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 255๖
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
*******************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
แยกเป็น
ค่าใช้สอย

จานวน ๕๐๕,๖00 บาท
ตั้งไว้ จานวน ๕๐๕,๖00 บาท
ตั้งไว้ จานวน 2๘๓,๖๐๐ บาท
ตั้งไว้ จานวน 13๓,๖00 บาท

1.1.1 ประเภท โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ตั้งไว้ จานวน
๕,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น (00223)
1.1.2 ประเภทโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ตาบลทะเลบก
ตั้งไว้ จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
1.1.3 ประเภท โครงการตามพระราชดาริและพระราชเสาวณีย์
ตั้งไว้ จานวน ๒0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ตามพระราชดาริ และพระราชเสาวณีย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้ (00322)
1.1.4 ประเภทโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตั้งไว้ จานวน
๘,๖00 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้ (00322)
ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ จานวน 150,000 บาท
แยกเป็น
1.1.5 ประเภท โครงการปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดทุกชนิด ตั้งไว้ จานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมโครงการปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาดทุกชนิด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

- 6๕ 1.2 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้ จานวน ๒๒๒,000 บาท

1.2.1 ประเภท เงินอุดหนุนสาธารณสุข
ตั้งไว้ จานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานให้แก่ อสม. ประจาหมู่บ้านจานวน 12 หมู่ ๆ
ละ 10,000บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในด้านการบริการชุมชน (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
1.2.2 ประเภท เงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
ตั้งไว้ จานวน 1๕,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติผู้ปุวยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในด้านการบริการชุมชน (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
๑.๒.๓ ประเภท เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลทะเลบก
ตั้งไว้ จานวน ๘๗,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฎในด้านการบริการชุมชน (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

- 6๖ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖
องค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน กิจการประปา
**********************************
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ตั้งไว้ รวมทั้งสิ้น 280,000 บาท
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ รวม
280,000 บาท
แยกเป็น
1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ 100,000 บาท
แยกเป็น
ค่าใช้สอย
1.1.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมหรือทรัพย์สิน ตั้งไว้ จานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน เช่น เปุาล้างบ่อ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้ ปรากฎในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330)
งานกิจการประปา (00332)
ค่าวัสดุ
1.1.2 ประเภท วัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับกิจการประปา เช่น ท่อพีวีซี กาว ข้อต่อ ฯลฯ กิจการประปา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้ ปรากฏในด้านเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการพาณิชย์ (00330) งานกิจการประปา (00332)
1.1.3 ประเภท วัสดุอื่นๆ
ตั้งไว้ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เช่น (มาตรวัดน้า) ฯลฯ กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้ ปรากฎในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330)
งานกิจการประปา (00332)
1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ จานวน 180,000 บาท

1.2.1 ประเภท ค่ากระแสไฟฟูา
ตั้งไว้ จานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของระบบประปา ขององค์การบริหารส่วนตาบลทะเลบก
ตั้งจ่ายจ่ายเงินรายได้ ปรากฎในด้านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย์ (00330)
งานกิจการประปา (00332)

