ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
***********************
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุและโดยอนุมัติของนายอาเภอ
ปราสาท ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ข้อ ๔. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๓
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา
๒. แผนงานสาธารณสุข
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์
๔. แผนงานเคหะและชุมชน
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๖. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
๑. แผนงานการเกษตร
๒. แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

๘,๙๓2,3๐๐
๙๕,๐๐๐

บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

๔,๓๓๒,๓๔๐
๘๐๗,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๓,๗๙๑,๕๐๐
๑๖๓,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

๑๗๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

ยอดรวม

๘๒๘,๘๖๐

บาท

/ ข้อ ๕...

-2ข้อ ๕. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
***********************
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๖ ข้อ ๓๙
องค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลประทัด บุ โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลประทัด บุ
เมื่อคราวประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และโดยอนุมัติของ
นายอาเภอปราสาท ได้อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕
เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕7 รายละเอียดแนบท้าย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อบัญญัตติ ำบล

เรื่อง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลประทัดบุ
อำเภอปรำสำท จังหวัดสุรนิ ทร์
***********************************************************************

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
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ส่วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้ บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 255๖ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
19,765,584.1๒ บาท
1.1.2 เงินสะสม
๑๐,๓๑๕,๘๕๒.๑๔ บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
๗,๔๓๘,๗๗๐.๔๕ บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จานวนโครงการ ๑ โครงการ
จานวน ๖๗๘,๐๐๐ บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
จานวน ๑
โครงการ
จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 255๖
(1) รายรับจริงทัง้ สิ้น ๒๐,๐๗๐,๕๖๒.๙๘ บาท
หมวดภาษีอากร
๘๑,๑๙๒.๙๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
16,๒๗0.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2๒2,2๙2.93 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
296,100.00 บาท
หมวดรายได้จากทุน
๒40.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
1๓,๕๕๐,๕๙๐.08 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
5,๙๐๓,๘๗๗.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๗,๑๑๐,๗๑๙.๔๑ บาท
(3) รายจ่ายจริง จานวน ๑๔,๖๙๒,๗๘๐.๒๒ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
๓๘๙,๗๓๐.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจา และค่าจ้างชั่วคราว)
๕,๓๙๓,๖๘๐.00 บาท
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค) ๕,๒๙๑,๖๗๐.๒๒ บาท
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
๒,๔๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๑,๑๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๗,๑๑๐,๗๑๙.๔๑ บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
๑,๑๔๔,๐๐๐.๐0 บาท
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2.1 รายรับ
รายรับจริง
ปี 255๖

รายรับ

ประมาณการ
ปี 255๗

ประมาณการ
ปี 255๘

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

๘๑,๑๙๒.๙๗

80,000.00

๗๖,๒๐๐.๐๐

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

16,๒๗๐.๐๐

15,200.00

๒๑,๘๐๐.๐๐

๒๒๒,๒๙๒.๙๓

16๐,000.00

๑๗๐,๐๐๐.๐๐

204,000.00

๒๐๔,๐๐๐.๐๐

๒๙๖,๑๐๐.00

๔00,000.00

๓๓๐,๐๐๐.๐๐

๒๔๐.00

๘00.00

๑,๐๐๐.๐๐

๖๑๖,๐๙๕.๙๐

๘๖๐,๐00.00

๘๐๓,๐๐๐.๐๐

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

-

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป

๑๓,๕๕๐,๕๙๐.๐๘ ๑๒,๓40,000.00 ๑๒,๖๙๗,๐๐๐.๐๐
๑๓,๕๕๐,๕๙๐.๐๘ 12,340,000.00 12,๖๙๗,000.00
๕,๙๐๓,๘๗๗ 5,๘00,000.00 ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5,๙๐๓,๘๗๗.00 5,๘00,000.00 ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุวตั ถุประสงค์
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุวัตถุประสงค์

๗,๑๑๐,๗๑๙.๔๑

-

-

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ระบุวัตถุประสงค์

๗,๑๑๐,๗๑๙.๔๑

-

-

รวม ๒๗,๑๘๑๒๘๒.๓๙ 1๙,๐๐๐,๐00.00 ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมาย
เหตุ
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจาและ

รายจ่ายจริง
ปี 255๖

ประมาณการ
ปี 255๗

ประมาณการ
ปี 255๘

389,730.00
5,393,680.00

1,021,700.00
6,532,320.00

๘๒๘,๘๖๐.๐๐
๗,๗๐๐,๑๖๐.๐๐

5,291,670.22

7,095,480.00

๖,๖๙๗,๑๘๐.๐๐

2,424,000

2,606,500.00

๒,๙๘๐,๘๐๐.๐๐

40,000
1,153,700
14,692,780.22

1,744,000.00
19,000,000.00

๑,๗๙๓,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

ค่าจ้างชั่วคราว)

งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)
งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมจ่ายจากงบประมาณ

หมายเหตุ

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติตาบล
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-4-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 255๘ ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ด้าน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๘,๙๓๒,๓๐๐
๙๕,๐๐๐
๔,๓๓๒,๓๔๐
๘๐๗,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๓,๗๙๑,๕๐๐
๑๖๓,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
8๒๘,๘60
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

5,165,700
2,398,320
2,767,380
2,125,000
240,000
875,000
๖00,000
410,000
7๑,๕00
7๑,๕00
7,363,๒00

งานบริหารงานคลัง
-

-๕-

1,176,600
1,176,600
330,000
110,000
110,000
110,000
63,500
๖๓,๕๐๐
1,570,100

รวม
6,342,300
2,398,320
3,943,980
2,455,000
350,000
985,000
710,000
410,000
13๕,๐00
7๑,๕00
๖๓,๕๐๐
8,933,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานเทศกิจ

30,000
30,000
30,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
-

-๖-

65,000
65,000
65,000

รวม

95,000
30,000
65,000
95,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานการศึกษา
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
งานระดับก่อนวัยเรียน
เกี่ยวกับการศึกษา
และประถมศึกษา
740,160
740,160
329,000
1,488,180
110,000
149,000
582,400
70,000
905,780
112,000
112,000
1,628,000
1,628,000
1,181,160
3,116,180
-๗-

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ
-

35,000
35,000
35,000

รวม
740,160
740,160
1,85๒,180
110,000
766,400
975,780
112,000
112,000
1,628,000
1,628,000
4,332,340

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานสาธารณสุข
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

งานโรงพยาบาล
-

-๘-

งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
642,000
542,000
100,000
30,000
30,000
612,000

งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข
135,000
135,000
195,000

รวม
642,000
542,000
100,000
165,000
165,000
807,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
-

55,000
๕๕,๐๐๐
55,000
-๙–

รวม
55,000
๕๕,๐๐๐
55,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
617,700
617,700
440,000
110,000
200,000
130,000
3,000
3,000
รวม
1,060,700

งานไฟฟ้าถนน
2,730,800
2,730,800
2,730,800
- ๑๐ -

งานสวนสาธารณะ
-

งานกาจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล

งานบาบัด
น้าเสีย
-

รวม
-

617,700
617,700
440,000
110,000
200,000
130,000
๒,๗๓๓,๘๐๐
3,000
2,730,800
๓,๗๙๑,๕๐๐

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
-

รวม
- 11 -

รวม
163,000
163,000
163,000

163,000
163,000
163,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา ฯ
รวม
-

งานกีฬาและ
นันทนาการ
๒4๐,๐๐๐
๑8๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
240,000
- 12 -

งานศาสนา
งานวิชาการวางแผน
และวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒8๕,๐๐๐
๒8๕,๐๐๐
๒8๕,๐๐๐

-

รวม
52๕,๐๐๐
46๕,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
525,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานการเกษตร
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานส่งเสริมการเกษตร
80,000
70,000
10,000
๘0,000
- 13 -

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้

รวม

90,000
90,000
90,000

170,000
160,000
10,000
170,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานการพาณิชย์
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกิจการ
สถานธนานุบาล

งานกิจการประปา
-

300,000
120,000
60,000
120,000
-300,000
- 14 -

งานตลาดสด

งานโรงฆ่าสัตว์
-

รวม
-

300,000
120,000
60,000
120,000
300,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บาเหน็จ/บานาญ
รวม

งบกลาง

รวม
82๘,๘60
๖๙๓,๘๖๐

82๘,๘60
๖๙๓,๘๖๐

135,000
82๘,๘60

135,000
82๘,๘60

- ๑5 -

- 16 ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
……………………………
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และโดยอนุมัติของ
นายอาเภอปราสาท
ข้อ 1. ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 255๘ เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
๒๐,000,000 บาท
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น ๒๐,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้านการดาเนินงานอื่น
งบกลาง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
๘,๙๓๒,๓๐๐
๙๕,๐๐๐
๔,๓๓๒,๓๔๐
๘๐๗,๐๐๐
๕๕,๐๐๐
๓,๗๙๑,๕๐๐
๑๖๓,๐๐๐
๕๒๕,๐๐๐
๑๗๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
8๒๘,๘60
๒๐,๐๐๐,๐๐๐

/ข้อ 5. งบประมาณ...

- 17 ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๖. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 255๗

รายงานประมาณการรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
รายรับจริง
ปี 2554
หมวดภาษีอากร
- ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ประเภทรายรับภาษีบารุงท้องที่
- ประเภทรายรับภาษีป้าย
- ประเภทรายรับอากรการฆ่าสัตว์
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
- ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือ
สะสมอาหาร
- ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
- ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ประเภทค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
- ประเภทค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศหรือเขียนข้อความหรือภาพติดตั้งเขียนป้ายหรือ
เอกสารหรือทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สนิ
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ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๘
%

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

๔๘.๕๐๑.๕๐
๒๙,๑๑๐.๖๖
๑,๘๐๐.00
๓๐๘.00
๗๙,๗๒๐.๑๖

49,965.00
29,053.97
1,804.00
370.00
81,192.97

๔๙,๐๐๐.๐๐
๒๙,๐๐๐.๐๐ (๑๓.๗๙)
๑,๘๐๐.๐๐ ๑๑.๑๑
๒๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐

๒,๑๐๐.๐๐

1,750.00

๑,๗๐๐.๐๐

๑,๗๐๐.๐๐

๒๐๐.๐๐
๑๓,๐๕๐.๐๐
๑,๓๙๐.๙๘
-

660.00
13,750.00
110

๕๐๐.๐๐
๑๓,๐๐๐.๐๐
-

๑๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
-

๑๖,๗๔๐.๙๘

๑๖,๒๗๐.๐๐

๑๕,๒๐๐.๐๐

๒๑,๘๐๐.๐๐

๒๐๒,๒๐๖.๗๑ ๒๒๒,๒๙๒.๙๓ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๒,๒๐๖.๗๑ ๒๒๒,๒๙๒.๙๓ ๑๖๐,๐๐๐.๐๐

๑๗๐,๐๐๐.๐๐
1๗0,000.00

๔๙,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐
๒,๐๐๐.๐๐
๒๐๐.๐๐
๗๖,๒๐๐.๐๐

รายรับจริง
ปี 255๔
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- ประเภทรายรับค่าน้าประปา
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน
- ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน
- ประเภทรายรับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวมหมวดรายได้จากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
- ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนและขั้นตอนกระจาย
อานาจ
- ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ ๑ ใน ๙
- ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ประเภทรายรับภาษีสุรา
- ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต
- ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่
- ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
- ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
รวมหมวดภาษีจัดสรร

ปี 255๕

ประมาณการ

ปี 255๖

ปี 255๗

ยอดต่าง
%

ปี 255๘

-

-

๒๐๔,๐๐๐.๐๐
๒๐๔,๐๐๐.๐๐

204,000.00
204,000.00

68,900.00
393,250.00
462,150.00

๖๕,๕๐๐.๐๐
๒๓๐,๖๐๐.๐๐
๒๙๖,๑๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๐,๐๐๐.๐๐

1๐0,000.00
2๓0,000.00
๓๓0,000.00

2,340.00
2,340.00

๒๔๐.๐๐
๒๔๐.๐๐

๘๐๐.๐๐
๘๐๐.๐๐

๑,๐00.00
๑,๐00.00

5,444,078.08

๘,๓๒๐,๘๕๖.๙๕

๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐

7,500,000.00

1,450,042.62 ๑,๖๕๑,๓๑๑.๖๘ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
9,589.46
๑๗,๔๘๗.๘๔
๑๐,๐๐๐.๐๐
764,286.87
๗๘๒,๑๔๙.๗๘
๗๐๐,๐๐๐.๐๐
1,373,517.68 ๑,๗๐๙,๙๘๑.๓๖ ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
1,030,771.24
๗๑๔,๓๘๗.๒๐
๘๐๐,๐๐๐.๐๐
55,802.13
๗๐๓๗๔.๒๗
๕๐,๐๐๐.๐๐
141,287.00
๒๘๔,๐๔๑.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
10,269,375.08 ๑๓,๕๕๐,๕๙๐.๐๘ ๑๒,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

1,๖00,000.00
1๒,000.00
๘00,000.00
1,400,000.00
๑,๒00,000.00
๖๕,000.00
1๒0,000.00
12,๖๙๗,000.00

-๑9-

รายรับจริง
ปี 255๔
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
- ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

-20-

ปี 255๕

ปี 255๖

ประมาณการ
ปี 255๗

ยอดต่าง
%

ปี 255๘

๕,๙๐๓,๘๗๗.00

5,๘๐๐,000.00

๖,๕00,000.00

5,๙๐๓,๘๗๗.00
๒๐,๐๗๐,๕๖๒.9๘

5,๘๐๐,000.00
๑๙,๐00,000.00

๖,๕00,000.00
๒๐,000,000.00

- 21 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

๒๐,๐๐๐,๐00 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร
- ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
- ประเภทรายรับภาษีบารุงท้องที่
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว
- ประเภทรายรับภาษีป้าย
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว
- ประเภทรายรับอากรการฆ่าสัตว์
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว

รวม
จานวน
โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง
จานวน
เนื่องจากคาดว่าจัดเก็บภาษีได้ลดลง
จานวน
เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จานวน
โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง

๗๖,๒๐๐
49,000

บาท
บาท

2๕,000

บาท

๒,๐00

บาท

๒00

บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รวม
๒๑,๘๐๐
- ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
จานวน
1,700
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง
- ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
จานวน
๑00
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่ามีผู้จดทะเบียนลดลง
- ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
จานวน
๒๐,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม
- ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทลี่ ่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น

๑๗๐,๐๐๐
1๗0,000

บาท
บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รวม
- ประเภทรายรับค่าน้าประปา
จานวน
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว โดยถือตามเกณฑ์รายรับจริง

204,000
204,000

บาท
บาท

บาท
บาท
บาท

/หมวดรายได้...

- 22 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
๓๓0,000
บาท
- ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน
จานวน
๑๐0,000
บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่ามีแนวโน้มลดลง
- ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน
2๓0,000
บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าแนวโน้มจัดเก็บรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ลดลง
หมวดรายได้จากทุน
รวม
๑,๐00
- ประเภทรายรับค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
จานวน
๑,๐๐๐
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะขายทอดตลาดทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

บาท
บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
๑2,34๐,๐00
- ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
จานวน 7,๕00,000
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
- ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ
จานวน 1,๖00,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
- ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
1๒,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
- ประเภทรายรับภาษีสุรา
จานวน
๘00,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
- ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต
จานวน
1,400,000
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
- ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่
จานวน
๑,๒00,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
- ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
๖๕,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
- ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จานวน
1๒0,000
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
๖,๕00,000
- ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน
๖,๕00,000
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

บาท
บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
รายจ่ายจริง
ปี 255๓

ปี 255๔

ปี 255๕

ปี 255๖

ปี 255๗

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๘
(%)

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
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423,151
๕๑๔,๐๘๐
514,080
34,778
๔๒,๑๒๐
42,120
34,778
๔๒,๑๒๐
42,120
66,480
๘๖,๔๐๐
86,400
1,469,027 ๑,๗๑๓,๖๐๐ 1,713,600
2,028,214 ๒,๓๙๘,๓๒๐ 2,398,320

514,080
42,120
42,120
86,400
1,713,600
2,398,320

830,546
๘๓๔๖๙๒ 1,286,760
170,403
๑๖๕,๕๗๖
234,540
42,000
๔๒,๐๐๐
126,000
510,450
๔๐๑,๙๑๒
448,320
237,780
๑๘๒,๑๘๘
199,680
1,791,179 ๑,๖๒๖,๓๖๘ 2,295,300
3,819,393 ๔,๐๒๔,๖๘๘ 4,693,620

1,892,940
36,600
126,000
708,240
3,600
2,767,380
5,165,700

รายจ่ายจริง
ปี 255๓ ปี 255๔
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ประเภทค่าตอบแทน อปพร.
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมประจาเดือน
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการรับรองและพิธีการ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนพัฒนาชุมชน
- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย
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ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
ปี 255๘
(%)

ปี 255๕

ปี 255๖

443,880
16,125.50
460,005.50

๓๐๐,๐๐๐
๕๙,๘๑๒.๒๕
๒๓,๒๐๐.00
๓๘๓,๐๑๒.๒๕

20,000
10,000
10,000
60,000
100,000

220,000
10,000
10,000
240,000

251,240
31,980
31,980
416,554.40
6,250
18,000
320,666.40
66,338
5,300
107,460.08
807,234.48

๓๔๓,๑๐๐.00

500,000
50,000
40,000
10,000
305,000
100,000
10,000
30,000
50,000
100,000
10,000
5,000
100,000
955,000

450,000
50,000
40,000
10,000
275,000
100,000
10,000
50,000
100,000
10,000
5,000
100,000
875,000

๓๖,๔๐๐.๐๐
169,545.58
26,360.00
39,778.00
103,407.58
652,453.16

รายจ่ายจริง
ปี 255๓ ปี 255๔
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ปี 255๕

ปี 255๖

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
ปี 255๘
(%)

รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

74671
79,317
14,901
7,800
15,000
15,000
20,650
279,694.42
332,385.32
6,325
2,2280
28,414
27,380
439,655.42
464,162.32
1,706,895.40 1,499,627.73

150,000
20,000
20,000
30,000
350,000
30,000
40,000
640,000
1,695,000

100,000
20,000
20,000
30,000
350,000
30,000
50,000
600,000
1,715,000

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน

173,351.52
251,277.35
2,107.9
1,303.26
6,294
1338
62,916
62,916
244,669.42
316,834.61
1,951,564.82 1,816,462.34

216,000
10,000
10,000
84,000
320,000
2,015,000

288,000
12,000
10,000
100,000
410,000
2,125,000

หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไฟฟ้า
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

- ๒5 -

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
- ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้เบาะมีล้อ
- ค่าจัดซื้อชุดรับแขกชนิดเบาะแบบ 3 ตัว พร้อมโต๊ะกลาง
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก

ปี 255๕

ปี 255๖

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

17,000
17,000
-

70,100
17,000
39,500
13,500

108,500
8,500
100,000
-

-

19,000
-

15,000
15,000
8,500
8,500
18,000
18,000
18,000
18,000
-

- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ ๑ บาน ๖ ลิ้นชัก ช่องกลางโล่งพร้อมขารอง

- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าทีค่ อมพิวเตอร์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ประเภทครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าจัดซื้อถังต้มน้าร้อนไฟฟ้า
ประเภทครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
- ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จานวน 6 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดา
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
- ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์
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ปี 2558

23,200
9,400
4,000
5,800
2,800
1,200
49,500
30,000
1๑,๐00
๔,๓๐๐
3,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554
ประเภทครุภณ
ั ฑ์อื่น
- ค่าจัดซื้อไซเรน (ไฟวับวาม)
- ค่าจัดซื้อเต็นท์ทรงจั่ว จานวน 2 หลัง ๆ ละ 26,000 บาท
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าจัดซื้อลาโพงพร้อมแอมป์เพาเวอร์ในตัว
- ค่าจัดซื้อตูล้ าโพงขนาด 15 นิ้ว
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไป

ปี 2555

ปี 2556

18,000
18,000
13,600
7,800
5,800
30,600
107,100
30,600
107,100
30,600
107,100
5,801,557.82 5,948,250.34

- ๒๗ -

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
ปี 2558
(%)
52,000
52,000
220,000
7๑,๕00
220,000
220,000
๗๑,๕๐๐
6,928,620
๗,๓๖๒,๒๐๐

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

410,500
40,400
88,680
24,150
563,730
563,730

453,504
73,680
92,980
20,040
639,504
639,504

653,040
86,280
42,000
91,680
16,320
889,320
889,320

968,580
18,600
42,000
130,680
16,740
1,176,600
1,176,600

133,500
16,187
149,687

10,000
40,000
50,000

100,000
10,000
110,000

8,700
6,436
6,436
19,230
34,366

10,000
264,000
30,000
204,000
30,000
20,000
294,000

10,000
60,000
30,000
30,000
40,000
110,000

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย

- 2๘ -

รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ปี 2555
36,722.60
28,790
65,512.60
249,565.60
249,565.60

รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓ – ๖
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดา
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

- ๒๙ -

ปี 2556

ประมาณการ
ยอด
ปี 2557
ต่าง
ปี 2558
(%)

38,398
17,500
36,600
92,498
371,480.50
371,480.50

40,000
20,000
30,000
90,000
434,000
434,000

50,000
20,000
40,000
110,000
330,000
330,000

17,000
4,200
21,200
21,200
21,200
813,295.60 1,032,184.50
6,614,853.42 6,980,434.84

1,419,320
8,251,940

52,000
11,800
28,200
12,000
6,000
6,000
5,500
63,500
63,500
63,500
1,570,100
8,93๒,๓00

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 2558

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

11,400
11,400

30,000
30,000

30,000
30,000

11,400
11,400
11,400

30,000
30,000
30,000

30,000
30,000
30,000

215,000
50,000
15,000
150,000
215,000

65,000
50,000
15,000
65,000

187,322
37,572
149,750
187,322

- โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนและนักเรียน

- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
รวมหมวดค่าใช้สอย

- 30 -

58,860
44,060
14,800
58,860

รายจ่ายจริง
ปี 2553
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง
ประเภทวัสดุอื่น
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์เครื่องดับเพลิง
- ค่าจัดซื้อสายส่งน้าดับเพลิง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2558

65,000
65,000

50,000
20,000
70,000
285,000
285,000

65,000
65,000

-

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
305,000
335,000

65,000
95,000

65,000
100,000

- 3๑ -

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

รายจ่ายจริง
ปี 2553
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทค่าจ้างพนักงาน
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพือ่ ให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย

- ๓๒ -

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2558

150,480
29,520
81,088
35,612
296,700
296,700

159,780
21,420
42,000
150,960
65,040
439,200
439,200

423,360
42,000
238,800
36,000
740,160
740,160

153,000
153,000

10,000
20,000
30,000

100,000
10,000
110,000

134,625
39,324
-

10,000
94,000
40,000
50,000
4,000

20,000
109,000
50,000
50,000
4,000

1,100
175,049

120,000
224,000

5,000
20,00
149,000

รายจ่ายจริง
ปี 255๓
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน
- ค่าซื้อวัสดุสานักงาน, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทางาน ระดับ 1-2 พร้อมเก้าอี้
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

ปี 255๔

ปี 255๕
-

รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
- ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเก้าอีส้ าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าบอร์ดประชาสัมพันธ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์

-

- ๓๓ -

ปี 255๖

19,303
2,150
21,880
43,333
371,382
371,382
20,200
17,000
2,000
1,200
-

32,000
18,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
(%)

ปี 255๘

24,600
20,000
4,600
10,000
20,000
54,600
308,600
308,600

30,000
20,000
20,000
70,000
329,000
329,000

34,000
34,000
30,000
30,000
-

112,000
112,000
-

รายจ่ายจริง
ปี 255๓
ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
- ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน

ปี 255๔

ปี 255๕

ปี 255๖
-

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

309,861
-

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสาหรับอาหารกลางวัน ศพด. ต.ประทัดบุ

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริม
ทันตสุขภาพในศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- โครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
- โครงการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการเลีย้ งดูเด็ก
- โครงการแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร
- โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรูพ้ ันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
- โครงการวันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ
- โครงการปีใหม่สุขสันต์ วันเด็กสดชื่น
- โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ “แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ”
- โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ “แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา”
- โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน
- โครงการวัยของหนู เรียนรู้อย่างไร
โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000
39,000
250,861
309,861

- ๓๔ -

22,500
22,500
74,700
74,700
74,700
371,400

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
ปี 255๘
(%)
64,000
112,000
64,000
112,000
64,000
112,000
811,800
1,181,160

338,520
12,000

522,400
386,400
20,000

572,400
414,400
20,000

-

-

3,000

30,000
3,000
5,000
38,000
10,000
30,000
-

15,000

5,470
20,000
35,000
-

40,000
10,000
40,000
-

รายจ่ายจริง
ปี 255๓ ปี 255๔
- โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
- โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้า
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ , EQ ในเด็ก
- โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชน
ในพื้นที่ ( D.A.R.E.)
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
- อาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
- อาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านพนม
- อาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเภทวัสดุการศึกษา
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
- ค่าจัดซื้อชั้นคว่าจาน จานวน 6 หลัง ๆ ละ 1,150 บาท
ประเภทวัสดุอื่น
- ค่าจัดซื้อถังขยะแยกประเภท จานวน 4 ใบ ๆ ละ 980 บาท
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นปีนป่ายสามเหลี่ยม
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นถังลอดลื่นคู่
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นม้าหมุน 6 ที่นั่ง

ปี 255๕

ปี 255๖
-

ปี 255๗

ปี 255๘

2,000
-

-

15,000
10,000

-

-

15,000

309,861

412,990

582,400

864,705.53
835,352.96
864,705.53
835,352.96
1,174,566.53 1,145,213.96
1,174,566.53 1,145,213.96

874,160
638,820
100,100
135,240
20,000
6,900
6,900
3,920
3,920
904,980
1,427,380
1,427,380

885,780
647,920
92,820
145,040
20,000
905,780
1,488,180
1,488,180

-

-

92,000
7,500
12,000
9,500

- 3๕ -

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

รายจ่ายจริง
ปี 255๓ ปี 255๔
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นม้ากระดก 6 ทีน่ ั่ง
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นชิงช้าโซ่ชนิด 3 ที่นั่ง
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นชิงช้าใหญ่ลายข้าวหลาม
- ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นรถไฟฟ้านั่งโยกชบวนใหญ่
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงกั้นผนังอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
- อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพนม
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

- 3๖ -

ปี 255๕
7,500
6,500
14,000
35,000
92,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
ปี 255๘
(%)

ปี 255๖

835,352.96

-

-

92,000
92,000

-

99,000
99,000
50,000
50,000
149,000
149,000
149,000

-

1,030,900
907,400
123,500
1,030,900
1,030,900
2,297,466.53

1,051,700
915,200
136,500
1,051,700
1,051,700
1,051,700

1,624,000
1,404,000
220,000
1,624,000
1,624,000
3,200,380

1,628,000
1,424,000
204,000
1,628,000
1,628,000
3,116,180

รายจ่ายจริง
ปี 255๓ ปี 255๔

ปี 255๕

ปี 255๖

-

งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
- โครงการเปิดประตูสู่เออีซี (AEC)
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

- 3๗ -

-

49,750

2,297,466.53

49,750
49,750
49,750
49,750
1,472,850

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
ปี 255๘
(%)
50,000
50,000
20,000
15,000
50,000
35,000
35,000
50,000
35,000
50,000
35,000
4,062,180
4,332,340

รายจ่ายจริง
ปี 255๓

ปี 255๔

ปี 255๕

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๘
(%)

ปี 255๖

ปี 255๗

319,500
319,500

374,000
50,000
324,000
100,000
50,000
50,000
474,000

482,000
50,000
432,000
60,000
30,000
30,000
542,000

90,500
40,000
130,500
450,000
450,000

100,000
50,000
40,000
10,000
100,000
574,000
574,000

100,000
50,000
40,000
10,000
100,000
642,000
642,000

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน
- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานหน่วยกู้ชีพ อบต.ประทัดบุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

214,000
-

- โครงการพัฒนาหมู่บ้านสะอาดปราศจากแหล่งเพาะพันธ์เชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- โครงการส่งเสริมการมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมในแกนนาชุมชนและแกนนาสุขภาพ
ประจาครอบครัว (กสค) ด้านสุขภาพ
- โครงการรณรงค์และรักษาความสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
- ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กาจัดยุง
- ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

214,000
90,000
50,000
40,000
90,000
304,000
304,000
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รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

ปี 2555

ปี 2556

-

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์
- อุดหนุนงานบริการสาธารณสุข หมู่ที่ 1 - 9

137,000
90,000
37,500
10,000
137,500
137,500
441,500
441,500

- อุดหนุนงานบริการสาธารณสุขให้แก่กิ่งกาชาดอาเภอปราสาท (สนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาด)
- อุดหนุนงานบริการสาธารณสุขให้แก่กิ่งกาชาดอาเภอปราสาท (สนับสนุนการบริจาคโลหิต)

- อุดหนุนงานบริการสาธารณสุขให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

- 3๙ -

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2558
(%)

80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
102,000
90,000
12,000
102,000
102,000
552,000
552,000

120,000
90,000
5,000
15,000
10,000
120,000
120,000
774,000
774,000

165,000
135,000
5,000
15,000
10,000
165,000
165,000
807,000
807,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2557

ปี 2558

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
หมวดค่าใช้สอย

-

-

-

55,000
30,000
15,000
10,000
55,000
55,000
55,000

11,500
11,500
11,500
11,500
11,500

-

-

55,000
55,000

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาสและเด็กติดเชื้อ HIV
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมหมวดค่าตอบแทนค่าใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
- ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
หมวดรายจ่ายอื่น
ประเภทรายจ่ายอื่น
- ค่าสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย

3,000
3,000
3,000
14,500
14,500

รวมหมวดรายจ่ายอื่น
รวมงบรายจ่ายอื่น
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์

- ๔๐ -

รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 2558

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวมงบบุคลากร
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าตอบแทน
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริ าชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทค่าเช่าบ้าน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
รวมหมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- 4๑ -

374,100
9,690
63,500
27,250
474,540
474,540

324,722
66
72,600
35,400
432,780
432,780

341,700
18,480
42,000
75,240
32,760
510,180
510,180

429,120
9,300
42,000
119,280
18,000
617,700
617,700

97,680
13,650
15,550
21,728
148,608

100,000
4,350
10,000
15,734
130,084

10,000
20,000
30,000
60,000

80,000
10,000
20,000
110,000

35,800
4,670
4,670

3,000
2,516

20,000
50,000

20,000
50,000
30,000
20,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุสานักงาน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
- ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร จานวน 2 หลัง ๆ ละ 8,500
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2557

ปี 2558

4,090
44,560

3,850
9,366

130,000
200,000

130,000
130,000

15,554
57,610
14,484
87,648
280,816
280,816

9,886
5,500
27,304
42,690
182,140
182,140

20,000
10,000
70,000
10,000
20,000
130,000
390,000
390,000

20,000
10,000
70,000
10,000
20,000
130,000
440,000
440,000

17,000
17,000
32,000
32,000
49,000
49,000
49,000
949,180

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
1,060,700

47,000
47,000
47,000
47,000
47,000
802,356
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ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 2558

งานไฟฟ้าและถนน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคาร
- ค่าต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณุปการ
- ค่าก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒
ประเภทค่าถมดิน
- ค่าถมดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ข้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ ๔
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ 1
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนม หมู่ที่ 7
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนม หมู่ที่ 7
- ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านพนม หมู่ที่ 7
- ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านพนม หมู่ที่ 7
- ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านพนม หมู่ที่ 7
- ติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านพนม หมู่ที่ 7
- จ้างเหมาติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านภูมิกันการ หมู่ที่ 5
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 บ้านภูมิกันดาร
- ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางภายในตาบล
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง ม.6
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 5 บ้านภูมิกันดาร
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 บ้านสวายปรีง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 บ้านสวายปรีง

500,000

891,500
595,000
197,500
-
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58,000
151,000
485,000
408,000
286,000

760,000
139,000
81,000
98,000
83,000
73,000
220,000
66,000
-

500,000
100,000
100,000
67,000
67,000
--

รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554
- ถมดินบ้านปจิกพัฒนา
- ถมดินเพื่อสร้างตลาดชุมชนบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓
- ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔
- ค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที ๔
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านพนม หมู่ที่ 7
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานไฟฟ้าและถนน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

ปี 2555
99,000

891,500
891,500
891,500
891,500
1,693,856
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ปี 2556
20,000

1,408,000
1,408,000
1,408,000
1,408,000
1,408,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
ปี 2558
(%)
600,000
607,000
221,000
623,000
12,800
99,000
99,000
859,000
2,730,800
859,000
2,730,800
859,000
2,730,800
859,000
2,730,800
1,808,180
3,791,500

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี ๒๕๕๔

ปี 255๕

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 255๖

ปี 255๘

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
- โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., บุคลากรท้องถิ่น, ผู้นาท้องถิ่นและ

ศึกษาดูงาน ประจาปี 2557
- โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
- โครงการส่งเสริมการทาดอกไม้จันทน์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ทสี่ นใจในตาบลประทัดบุ
- โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., บุคลากรท้องถิ่น, ผู้นาท้องถิ่นและ

และอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตาบล และศึกษาดูงาน ประจาปี 2556
- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านประทัดบุ
- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านพนม
- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านจบก
- โครงการส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อกก
- โครงการส่งเสริมอาชีพไม้กวาดทางมะพร้าว
- โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปขนมจีนสมุนไพรบ้านภูมิกันดาร
- โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักรสาน
- โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่
- โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานอาสาสมัคร
สาธารณสุขระดับตาบล ประจาปี 2556

- 4๕ -

735,260
30,000
22,00
-

-

450,000
30,000
30,000
300,000

163,000
-

30,000
30,000
30,000
123,920

29,900
30,000
-

30,000
30,000
30,000

30,000
-

30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
176,080

29,810
30,000
29,400
29,650
30,000
29,950
30,000
176,030

-

-

-

รายจ่ายจริง
ปี 255๓

ปี 255๔

ปี 255๕

- โครงการมอบบ้านผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

6,310
13,450
33,500

- โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)

- โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เพื่อสุขภาพดี
- โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขระดับตาบลและศึกษาดูงาน
- โครงการอาเภอ...ยิม้ เคลื่อนที่ ประจาปี 2554
- โครงการมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
-

ปี 255๖

173,230
10,500
10,800
7,590

โครงการส่งเสริมอาชีพการจัดทาอิฐบล็อกประสาน ประจาปีงบประมาณ 2555
โครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนมวลชนสัมพันธ์
โครงการงานเศร้างดเหล้า งดอบายมุข
โครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนพัฒนาชุมชน
โครงการถึงบ้าน ถึงใจ ห่วงใย คลายทุกข์
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ผ้าไหมพื้นบ้าน
โครงการส่งเสริมผู้หญิงเก่งแห่งปี สตรีประทัดบุ
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
โครงการส่งเสริมการปลูกต้นกกและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกสู่ตลาดอาเซี่ยน
โครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

260,420
260,420
260,420

- ๔๖ -

๔๙๘,๐๐๐
๔๙๘,000
498,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
(%)
450,000
450,000
450,000

ปี 255๘
30,000
30,000
30,000
20,000
5,000
10,000
5,000
20,000
10,000
450,000
450,000
450,000

รายจ่ายจริง
ปี 255๓
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์อื่น
- ค่าจัดซื้อโค จานวน 2 ตัว

ปี 255๔

ปี 255๕

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
(%)

ปี 255๖

ปี 25๘7

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

20,000
20,000
20,000

-

-

-

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทบ้านพัก
- โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยคนพิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

94,368
94,368
94,368
114,368
114,368
374,788
374,788

-

450,000
450,000

163,000
163,000

- ๔๗ -

รายจ่ายจริง
ปี 255๓

ปี 255๔

ปี 255๕

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๗
(%)

ปี 255๖

ปี 255๘

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน
- โครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์
- โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
- โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน
- โครงการส่งนักกีฬาเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเภอ
- โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายสาหรับเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุ
- โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย
- โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพสตรี เยาวชน และประชาชนตาบลประทัดบุ
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุกีฬา
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

- 4๘ -

32,000
32,000
32,000
59,940
59,940
91,940
91,940

100,000
24,000
124,000

160,000
20,000
100,000
40,000
160,000

15,000
100,000
40,000
15,000
10,000
180,000

-

60,000
60,000
220,000
220,000

60,000
60,000
240,000
240,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพนม หมู่ที่ 7
- ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมอาคาร บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8
ประเภทค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุงสนามกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ

ปี 2554

ปี 2555

91,940

- 4๙ -

ปี 255๖

ปี 255๗

-

688,000
88,000
600,000
46,000
46,000
734,000
734,000
734,000
954,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 255๘
(%)
๒๔๐,๐๐๐

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 2556

ปี 2558

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรีไทยและดนตรีสากล
- โครงการวันลอยกระทง
- โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
- โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- โครงการสืบทอดพระพุทธศาสนาบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร้อน
- โครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่
- โครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา
- โครงการวันออกพรรษา
- โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- โครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 58 พรรษา
- โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรีพื้นบ้าน
- โครงการสืบทอดพระพุทธศาสนาบรรพชาอุปสมบทสามเณร ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว ฯ
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีแซนโดนตา
- โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การสวดสรพันญะ ทานองเขมรพื้นถิ่น
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ เออีซี (AEC)
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ
- โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

80,000
60,000
20,000
-

59,890
19,950
20,000
19,800
15,000
-

215,000
20,000
40,000
15,000
80,000
20,000
20,000
20,000
-

285,000
10,000
15,000
65,000
20,000
5,000
5,000

20,000
30,000
5,000
5,000
5,000
10,000
10,000
30,000
20,000

- ๕๐ -

รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554
รวมหมวดค่าใช้สอย
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ปี 2555
80,000
80,000
80,000
80,000
171,940

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 255๖

ปี 255๗

ปี 255๘

134,640
134,640
134,640
134,640
258,640

215,000
215,000
215,000
215,000
1,169,000

285,000
285,000
285,000
285,000
525,000

-

-

-

-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทงานอาคาร
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านปจิกพัฒนา ม.9
- โครงการต่อเติมอาคารพัสดุ
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ประทัดบุ
- โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้พกิ าร บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1,096,000
1,096,000
1,096,000
1,096,000
1,096,000
1,096,000
1,096,000

- ๕๑ -

775,000
97,000
20,000
795,000
795,000
795,000
795,000
795,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553 ปี 2554
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการขยายผลเกษตรอินทรีย์
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลเกษตรอินทรีย์
- โครงการเทิดไท้องค์ราชันย์ 84 พรรษา
- โครงการส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดฟาง
- โครงการกล้วย ๕ หน่อ มะละกอ ๕ ต้น
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตร
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน

ปี 2555

309,180
153,140
156,040

- 5๒ -

ปี 255๖

44,770
-

ปี 255๗

280,000
60,000
220,000
60,000
-

309,180

44,770

60,000

47,400
24,490
71,890
381,070
381,070

44,770
44,770

10,000
10,000
290,000
290,000

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 255๘

60,000

10,000
70,000
10,000
10,000
๘0,000
80,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553
งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
- ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้าหอยโข่ง
- ค่าจัดซื้อถังเก็บน้าบนดินแบบพลาสติก
- ค่าจัดซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ประเภทครุภณ
ั ฑ์อื่น
- ค่าจัดซื้อตู้นึ่งก้อน
- ค่าจัดซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดัน
- ค่าจัดซื้อเครื่องอัดก้อน
- ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระสอบ

ปี 2554

ปี 2555

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์

67,100
2,500
4,600
60,000
93,500
36,000
22,000
28,000
7,500
160,600

รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
รวมงานส่งเสริมการเกษตร

160,600
160,600
541,670

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
- ขุดลอกขยายเขตสระน้า บ้านจบก หมู่ที่ 1

- 5๓ -

ปี 255๖

ประมาณการ
ยอดต่าง
(%)

ปี 255๗

-

-

ปี 255๘

-

-

432,000
432,000
432,000
432,000
432,000
722,000

80,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ปี 255๖

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
(%)

ปี 2558

งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย
- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนสาหรับเยาวชน
- โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
- โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตร
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
รวมแผนงานการเกษตร

- 5๔ -

40,000
40,000
40,000

45,250
40,000
5,250
45,250

70,000
40,000
20,000
10,000
70,000

90,000
40,000
10,000
10,000
30,000
90,000

14,754
14,754
54,754
54,754
54,754
596,424

45,250
45,250
45,250
45,250

70,000
70,000
70,000
792,000

90,000
90,000
90,000
170,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ยอดต่าง
ปี 2557
ปี 2558
(%)

ปี 2556

แผนงานพาณิชย์
งานกิจการประปา
งบดาเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
รวมหมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
รวมหมวดค่าวัสดุ
รวมหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
ประเภทค่าไฟฟ้า
รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค
รวมงบดาเนินงาน
รวมงานกิจการประปา
รวมแผนงานการพาณิชย์

- 5๕ -

-

-

40,000
30,000
20,000
10,000
50,000
120,000

40,000
30,000
20,000
10,000
50,000
120,000

-

-

30,000
30,000
60,000
180,000

30,000
30,000
60,000
180,000

-

-

156,000
156,000
336,000
336,000
336,000

120,000
120,000
300,000
300,000
300,000

รายจ่ายจริง
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

ประมาณการ
ยอด
ปี 2557
ต่าง
ปี 2558
(%)

ปี 2556

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

81,530

429,730
69,360

113,400
108,000

8,280

5,400

-

-

-

40,000
30,400

รวมหมวดงบกลาง

28,500
228,882
239,850
80,000
159,850
578,762

42,000
534,300
200,000
80,000
120,000
889,700

66,996
42,000
50๔,๘64
80,000
80,000
๖9๓,๘60

หมวดบาเหน็จ/บานาญ
ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมหมวดบาเหน็จบานาญ
รวมงบกลาง
รวมงานงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

94,021
94,021
672,783
672,783
672,783
14,172,832.95

132,000
132,000
1,021,700
1,021,700
1,021,700
19,000,000

135,00
135,000
82๘,๘60
82๘,๘60
82๘,๘60
20,000,000

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับผู้ประกันตน 5% และสาหรับสมทบนายจ้าง
5% ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับสมทบผู้ประกันตน 5% ให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็ก
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมสาหรับสมทบนายจ้าง 5% ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ประเภทเงินสารองจ่าย
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
- เงินทุนการศึกษา

- 5๖ -

80,000
92,310
320,350
109,380
109,380
429,730
429,730
429,730

14,692,780.22

66,996
-

- 5๗ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๗,๓๖๒,๒๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
รวม ๗,๓๖๒,๒๐๐ บาท
งบบุคลากร
รวม ๕,๑๖๕,๗๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
รวม ๒,๓๙๘,๓๒๐ บาท
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
จานวน
๕๑๔,๐๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
จานวน
42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
จานวน
42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ
จานวน
86,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1,713,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินค่าตอบแทนของประธานสภา อบต. จานวน 1 คน, รองประธานสภา อบต.
จานวน 1 คน, สมาชิกสภา อบต. จานวน 16 คน และเลขานุการสภา อบต. จานวน 1 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

/หมวดเงินเดือน...

- 5๘ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม ๒,๗๖๗,๓๘๐ บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน ๑,๘๙๒,๙๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 9 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน ๓๖,๖๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล, รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
และหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน ๗๐๘,๒๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
๔ อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป จานวน ๒ อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน ๓,๖๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๔ อัตรา และเงิน
เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างทั่วไป ตาแหน่ง จานวน ๒ อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดาเนินงาน
รวม ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม
๒๔๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

/หมวดค่าใช้สอย...

- 5๙ หมวดค่าใช้สอย
รวม
๘๗๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
๔๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ)
- ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น, ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย, ค่าจ้างเหมาบริการทาความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า, ค่าจ้างเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ค่าพาหนะและค่าจ้างคนงานเหมาจ่ายตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ป่าทาเล
เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
๑. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นและประชุมประจาเดือน จานวน 40,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล นิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชมทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น
๑. ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จานวน 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ในการไปอบรมสัมมนา
เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดงาน
วันสาคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสาคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
๓. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จานวน 50,000 บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งต่อไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

/๔. ค่าใช้จ่าย...

- ๖๐ ๔. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 100,000 บาท สาหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง, ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล, พนักงานจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
๕. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จานวน 10,000 บาท สาหรับในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นและเหมาะสม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
๖. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จานวน 5,000 บาท สาหรับ
พิธีการหรือวันสาคัญต่าง ๆ และโอกาสที่จาเป็น และมีความสาคัญ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด , โต๊ะ ฯลฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าวัสดุ
รวม ๖๐๐,๐๐๐
บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน ๑๐๐,๐๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสานักงาน, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
- เก้าอี,้ เก้าอี้พลาสติก, โต๊ะ, ตู้ ฯลฯ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือชุดไม่เกิน 5,000 บาท
- กระดาษ, แฟ้ม, ปากกา, ดินสอ, เครื่องเย็บกระดาษ, กุญแจ ฯลฯ
- กระดานดารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด
- สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือ จ้างพิมพ์
- ค่าบอกรับวารสาร, สื่อหนังสือพิมพ์
- แผ่นป้ายชื่อสานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์, หลอดไฟฟ้า, สายไฟฟ้า, สายอากาศสาหรับวิทยุ,
เครื่องรับโทรทัศน์, โคมไฟฟ้า, ลาโพง, ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน, ไฟฉายสปอตไลท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง, ไม้กวาด, ถาด, หม้อไฟฟ้า, กระติกน้าร้อน,
กระติกน้าแข็ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาหรับรถน้า, รถกู้ชีพ, รถประจาสานักงาน เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก
ยางใน, หม้อน้ารถยนต์, สัญญาณไฟกระพริบ, สัญญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
/ประเภท...

- ๖๑ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันดีเซล, น้ามันเบนซิน, ก๊าส, แก๊สหุงต้ม, น้ามันจารบี, น้ามันเครื่อง, น้ามันหล่อลื่น,
ถ่าน, น้ามันเตา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง
อัดขยาย, กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี และจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หมึกคอมพิวเตอร์, เมาส์, แป้นพิมพ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รวม
๔๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน ๒๘๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล, ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก, หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ, อาคารอเนกประสงค์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
จานวน
1๒,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานสาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์, ค่าโทรเลข, ค่าธนาณัติ, ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จานวน ๑๐๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่น ๆ
เช่น ค่าปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ค่าติดตั้งระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (LAN), ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต, ค่าบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบลงทุน
รวม
๗๑,๕๐๐
บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
๗๑,๕๐๐
บาท
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน ๒๓,๒๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง จานวน ๙,๔๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง จานวน ๒ หลัง หลังละ ๔,๗๐๐ บาท ขนาดไม่น้อย
กว่า ๑๑๘ x ๔๐ x ๙๕ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
/๒. ค่าจัดซื้อ...

- ๖๒ ๒. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จานวน ๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จานวน ๑ หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘ x ๔๐ x ๘๗ เซนติเมตร จัดซื้อตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๓. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ ๑ บาน ๖ ลิ้นชัก ช่องกลางโล่งพร้อมขารอง จานวน
๕,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ ๑ บาน ๖ ลิ้นชัก ช่องกลางโล่งพร้อมขารอง จานวน
๑ หลัง หลังละ ๕,๘๐๐ บาท ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘ x ๔๐ x ๙๕ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๔. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๒,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๒๐ x ๗๕ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด
เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๕. ค่าจัดซื้อเก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จานวน ๑,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้สาหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ตัว เป็นเก้าอี้เบาะ มีล้อ หุ้มหนังเทียม มีท้าวแขนและไฮโดรลิค
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔๗ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน ๔๘,๓๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน
(๘ Thread) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.๔ GHz มีหน่วยความจาแบบ L๓ Cache Memory ไม่
น้อยกว่า 8 Mb จานวน ๑ หน่วย
หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า ๑
GB
- หน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR ๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย ๔ GB
- หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
จานวน ๑ หน่วย
- มี DVD - RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Base - T
หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

/- มีจอภาพ...

- ๖๓ - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า
๑๘ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๒. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดา จานวน 1๑,๐00 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๕๐๐ บาท
ประกอบด้วย
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒00 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2๕ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบParallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250
แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 255๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน ๔,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จานวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔,๓๐๐ บาท ประกอบด้วย
มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า ๑,๒00 x ๑,๒00 dpi
มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า ๔,๘00 x ๑,๒00 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบParallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐0
แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 255๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๔. ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ LED จานวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ LED จานวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย
- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 255๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
/รายงาน...

- 6๔ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๑,๕๗๐,๑๐๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
รวม ๑,๕๗๐,๑๐๐ บาท
งบบุคลากร
รวม ๑,๑๗๖,๖๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม ๑,๑๗๖,๖๐๐ บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน ๙๖๘,๕๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 5 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
๑๘,๖๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานคลัง จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
๑๓๐,๖๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
๑๖,๗๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งบดาเนินงาน
รวม ๓๓๓,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม
๑๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
/ประเภท...

- ๖๕ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าใช้สอย
รวม
๑๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๖๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ในการไปอบรมสัมมนา เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 30,000 บาท สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล,
พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน ๔0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด, โต๊ะ ฯลฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
หมวดค่าวัสดุ
รวม
๑๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน ๕0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสานักงาน, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษแฟ้ม, ปากกา, ดินสอ,
แบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง
อัดขยาย, กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี และจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
๔0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล, หมึกคอมพิวเตอร์, เมาส์, แป้นพิมพ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
/งบลงทุน...

- ๖๖ งบลงทุน
รวม
๖๓,๕๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
๖๓,๕๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน ๕๒,๐๐๐ บาท
๑. ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓ – ๖ จานวน ๑๑,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ค่าจัดซื้อโต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓ – ๖ จานวน ๒ ชุด ชุดละ ๕,๙๐๐ บาท โต๊ะทางานขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๕ เซนติเมตร เก้าอี้ขนาดกว้างไม่
น้อยกว่า ๕๓ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๓ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗๙ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคา
ท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๒. จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง จานวน ๒๘,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกพร้อมขารอง จานวน ๖ หลัง หลังละ ๔,๗๐๐ บาท ขนาดไม่น้อยกว่า
๑๑๘ x ๔๐ x ๙๕ เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๓. ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จานวน ๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้
เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จานวน ๓ หลัง หลังละ ๔,๐๐๐ บาท ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘ x ๔๐ x ๘๗
เซนติเมตร จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานัก งบประมาณ ปี
๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จานวน ๖,๐๐๐
บาท
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน ๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่งระบบดิจิตอล จานวน ๑ กล้อง ประกอบด้วย
มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
ความละเอียดที่กาหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Senser)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
มีกระเป๋าบรรจุกล้อง
จัดซื้อตามราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐

/ประเภท...

- ๖๗ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน ๕,๕๐๐ บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดา จานวน ๕,๕00 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย
มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒00 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2๕ หน้าต่อนาที
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250
แผ่น จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจาปี พ.ศ. 255๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐

/รายงาน...

- 6๘ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๙5,00๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รวม
๓๐,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม
๓๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม
30,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยในการจัดงาน
และกิจกรรมต่างๆ และกรณีเหตุฉุกเฉิน ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม
๖๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน
๖5,000 บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน จานวน 50,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าเบี้ยเลี้ยง และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 255๘ – 25๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชนและนักเรียน
จานวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและ
การป้องกันภัยแก่ประชาชนและนักเรียน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 255๘ – 25๖๐

/รายงาน...

- 6๙ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๔,๓๓๒,๓๔๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รวม ๑,๑๘๑,๑๖๐ บาท
งบบุคลากร
รวม
๗๔๐,๑๖๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม ๗๔๐,๑๖๐ บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน ๔๒๓,๓๖๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน ๒ อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานการศึกษา จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน ๒๓๘,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จานวน ๒ อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
๓๖,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน ๒ อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งบดาเนินงาน
รวม ๓๒๙,๐๐๐ บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

/หมวดค่า...

- ๗๐ หมวดค่าใช้สอย
รวม ๑๔๙,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
๒๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน
๑๐๙,000 บาท
๑. ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จานวน ๕0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของ
พนักงานส่วนตาบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ในการไปอบรมสัมมนา เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
๒. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 50,000 บาท สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,
ค่าพาหนะ, ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วน
ตาบล, ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จานวน
4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ จานวน ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ตามโครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ, เก้าอี้ ฯลฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
- ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุทางการศึกษา, วัสดุต่าง ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
หมวดค่าวัสดุ
รวม
๗๐,๐๐๐ บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
๓๐,๐00 บาท
- ค่าซื้อวัสดุสานักงาน, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ จานวน ๓0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษแฟ้ม, ปากกา, ดินสอ, แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
๒0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง
อัดขยาย, กระดาษเขียนโปสเตอร์, พู่กันและสี และจ้างทาป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
/ประเภท...

- ๗๑ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
20,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์,เมาส์, แป้นพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

บาท

งบลงทุน
รวม
๑๑๒,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
๑๑๒,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน
๑๑๒,๐๐๐ บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จานวน ๑๑๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) จานวน ๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๘,๐๐๐ บาท ขนาด
๒๔,๐๐๐ บีทียู มีคุณลักษณะดังนี้
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ากว่า
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๒๑๓๔ – ๒๕๔๕ และ ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- มีระบบฟอกอากาศที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทาความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาทางานของคอมเพรสเซอร์
จัดซื้อตามราคาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม ๓,๑๑๖,๑๘๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม 1,๔๘๘,๑๘๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม
5๘๒,400 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๕๗๒,๔๐๐ บาท
๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสาหรับอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตาบลประทัดบุ จานวน ๔๑๔,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลประทัดบุ จานวน ๗๔ คน ๆ ละ 20 บาท จานวน 280 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์ จานวน
20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการกีฬาปฐมวัยเกมส์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
/๓. โครงการ...

- ๗๒ ๓. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันต
สุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๓,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเฝ้า
ระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
จานวน ๑๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการสานสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน
ชุมชน การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม , ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๕. ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ จานวน ๔๐,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าบัตรเข้าศึกษาดูงาน, ค่าตอบแทน
วิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๖. ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการวันพ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ เช่น ค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์, ธงตรา
สัญลักษณ์, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ และ
อื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๗. ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จานวน ๔0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ใน
การดาเนินการตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๘. ค่าใช้จ่ายโครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้า จานวน ๑๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการกีฬาวัคซีนป้องกันเด็กจมน้า เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๙. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ , EQ ในเด็ก จานวน ๑๐,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนา IQ , EQ ในเด็ก เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าตอบแทน
วิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
/ตั้งจ่าย...

- ๗๓ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๑๐. ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนใน
พื้นที่ (D.A.R.E.) จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดาเนินการตามโครงการการศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ (D.A.R.E.) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าจัดเตรียมสถานที,่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม
และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
หมวดค่าวัสดุ
รวม ๙๐๕,๗๘๐ บาท
ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)
จานวน ๘๘๕,๗๘๐ บาท
๑. อาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา จานวน ๖๔๗,๙๒๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2 และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ป.1 - 6 จานวน ๓๕๖ คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
2. อาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนบ้านพนม จานวน ๙๒,๘๒๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2 และนักเรียนระดับประถมศึกษา
ป.1 - 6 จานวน 5๑ คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
3. อาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลประทัดบุ จานวน ๑๔๕,๐๔๐
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาบลประทัดบุ จานวน ๗๔ คน ๆ
ละ 7 บาท จานวน 280 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 255๘ – 25๖๐
ประเภทวัสดุการศึกษา
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์ ฯลฯ เกี่ยวกับการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา

/งบเงิน...

- ๗๔ งบเงินอุดหนุน
รวม ๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม ๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
จานวน ๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท
๑. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา จานวน ๑,๔๒๔,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2 และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ป.1 - 6 จานวน ๓๕๖ คน ๆ ละ 20 บาท/คน จานวน 200 วัน ตามโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
๒. อุดหนุนกิจการการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านพนม จานวน 2๐๔,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1-2 และนักเรียนระดับประถมศึกษา ป.1 - 6
จานวน 5๑ คน ๆ ละ 20 บาท/คน จานวน 200 วัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา “ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวม
๓๕,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม
๓๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม
๓๕,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๓๕,000 บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ จานวน ๒0,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าสื่อการเรียนการสอนใน
กิจกรรม , ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดประตูสู่เออีซี (AEC) จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเปิดประตูสู่เออีซี (AEC) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ,
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าสื่อการเรียนการสอนในกิจกรรม , ค่าตอบแทนวิทยากร
และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

/ รายงาน...

- 7๕ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๘๐๗,๐๐๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวม ๘๐๗ ,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม
๖๔๒,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม
๕๔๒,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน ๔๘๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยกู้ชีพ อบต.ประทัดบุ จานวน ๔๓๒,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๖0,000 บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และรักษาความสะอาดหน้าบ้าน น่ามอง จานวน ๓0,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมในแกนนาชุมชนและแกนนาสุขภาพ
ประจาครอบครัว (กสค) ด้านสุขภาพ จานวน ๓0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรมในแกนนาชุมชนและแกนนาสุขภาพประจาครอบครัว (กสค) ด้านสุขภาพ
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทน
วิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
หมวดค่าวัสดุ
รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
๑. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กาจัดยุง จานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์
ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ทรายอะเบท , เคมีภัณฑ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
/- ค่าจัดซื้อ...

- ๗๖ ๒. ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวน 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ,
อุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ยา, เข็มฉีด, ยาคุมกาเนิด และอุปกรณ์อื่นที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
๓. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตรวจสารเสพติด จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ,
อุปกรณ์ตรวจสารเสพติด และอุปกรณ์อื่นที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน
รวม ๑๖๕,๐๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม ๑๖๕,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณประโยชน์ จานวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายในการอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์
1. อุดหนุนงานบริการสาธารณสุข จานวน ๑๓๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ,
อุปกรณ์ ฯลฯโครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน หมู่ที่ 1 - 9 หมู่บ้านละ 1๕,000 บาท ตามโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน ประจาปีงบประมาณ 255๘
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
2. อุดหนุนงานบริการสาธารณสุข ให้แก่กิ่งกาชาดอาเภอปราสาท จานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนกิจการของกิ่งกาชาดอาเภอปราสาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
3. อุดหนุนงานบริการสาธารณสุขให้แก่กิ่งกาชาดอาเภอปราสาท จานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการบริจาคโลหิตกิ่งกาชาดอาเภอปราสาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
4. อุดหนุนงานบริการสาธารณสุขให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ จานวน 10,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

/- รายงาน...

- 7๗ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
5๕,00๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
รวม ๕๕,๐๐๐
บาท
งบดาเนินงาน
รวม ๕๕,๐๐๐
บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม ๕๕,๐๐๐
บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๕๕,๐๐๐
บาท
๑. ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ พิ ก าร ผู้ ด้ อ ยโอกาส จ านวน
30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ,
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียม
สถานที,่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๒. ค่า ใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส และเด็กติดเชื้อ HIV
จานวน ๑๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กยากไร้ เด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กติดเชื้อ HIV เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
, ค่าจัดเตรียมสถานที,่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จานวน ๑๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และ
อื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

/- รายงาน...

- ๗๘ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๓,๗๙๑,๕๐๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวม ๑,๐๖๐,๗๐๐ บาท
งบบุคลากร
รวม ๖๑๗,๗๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
รวม ๖๑๗,๗๐๐ บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
จานวน ๔๒๙,๑๒๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน
จานวน
๙,๓๐๐
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มี
คุณสมบัติและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทเงินประจาตาแหน่ง
จานวน
42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานช่าง จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
๑๑๙,๒๘๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานพร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
จานวน
๑๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน
รวม
๔๔0,000 บาท
หมวดค่าตอบแทน
รวม
๑๑0,000 บาท
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. จานวน
๘๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานแผนงานเคหะและชุมชน

/ ประเภท...

- ๗๙ ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ทีม่ าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
หมวดค่าใช้สอย
รวม ๒00,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ , ค่าจ้างแรงงานจ้างก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน
50,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ในการไปอบรมสัมมนา เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล, พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน ๑30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ
อื่นที่ชารุดเสียหาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
หมวดค่าวัสดุ
รวม 130,000 บาท
ประเภทวัสดุสานักงาน
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสานักงาน, สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษแฟ้ม, ปากกา, ดินสอ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์, หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ท่อระบายน้า, ปูน ,ทราย, หินคลุก, ลูกรัง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทาสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง
อัดขยาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
/ประเภท...

- ๘๐ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์, เมาส์, แป้นพิมพ์ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน
รวม
๓,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์
รวม
๓,000 บาท
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จานวน
๓,๐๐๐ บาท
ค่าจัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ LED จานวน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อจอคอมพิวเตอร์ แบบ LCD หรือ LED จานวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย
มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว
รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจาปี พ.ศ. 255๗
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 25๕๘ – 25๖๐
งานไฟฟ้าและถนน
รวม ๒,๗๓๐,๘๐๐ บาท
งบลงทุน
รวม ๒,๗๓๐,๘๐๐ บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม ๒,๗๓๐,๘๐๐ บาท
ประเภทอาคาร
จานวน ๕๐๐,000 บาท
๑. ค่าต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓
จานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ บ้าน
สระกอร์ หมู่ที่ ๓ ขนาด ๘.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร และขนาด ๒.๕๐ x ๔.๐๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จานวน ๑๐๐,000 บาท
๑. ค่าก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
เป็นค่าก่อสร้างระบบเสียงตามสาย บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑,๗๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งลาโพงชุด
ฮอร์น ๔ จุด รวม ๑๐ ตัว รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

/ประเภท...

- ๘๑ ประเภทค่าถมดิน
จานวน ๖๗,๐๐๐ บาท
๑. ค่าถมดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ข้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ จานวน
๖๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินเพื่อปรับปรุงพื้นที่ข้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง
๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
จานวน ๒,๐๖๓,๘๐๐ บาท
๑. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ จานวน ๖๐๐,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ สายทางบ้านหนองยาวไปทางบ้าน
สระกอร์ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๖๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๐.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑,๑๕๐.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร วางท่อ
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑ แถว แถวละ ๖ ท่อน
รวม ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๒. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ จานวน ๖๐๗,๐๐0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ สายทางหลังวัดราษฎร์เจริญผล ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕.00 เมตร ระยะทาง ๒๒๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,๑๐๐.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๓ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๒๑ ท่อน พร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
๓. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ จานวน ๒๒๑,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.00 เมตร ระยะทาง ๗๐.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.00
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๔. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ จานวน ๖๒๓,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ สายทางจากที่ดินนายเบือน ประวรรณไปทาง
บ้านนายประจวบ ชาบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.00 เมตร ระยะทาง ๒๓๓.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๕.00 ตารางเมตร
วางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จานวน ๑ แถว แถวละ ๗
ท่อน รวม ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด
/ตั้งจ่าย...

- ๘๒ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๕. ค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ จานวน ๑๒,๘๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐
เมตร จานวน ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลนที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลกาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

/ รายงาน...

- ๘๓ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๑๖๓,00๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
รวม ๑๖๓,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม ๑๖๓,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม ๑๖๓,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๑๖๓,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งชุมชนมวลชนสัมพันธ์ จานวน 30,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที่ , ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่
จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ จานวน 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการตามโครงการวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์, ค่ารางวัล และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการงานเศร้างดเหล้า งดอบายมุข จานวน ๓,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการงานเศร้างดเหล้า งดอบายมุข เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนพัฒนาชุมชน จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุ, อุปกรณ์,
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 255๘ – 25๖๐

/๕. ค่าใช้จ่าย...

- ๘๔ ๕. ค่าใช้จ่ายโครงการถึงบ้าน ถึงใจ ห่วงใย คลายทุกข์ จานวน ๒0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการถึงบ้าน ถึงใจ ห่วงใย คลายทุกข์ เช่น ค่าวัสดุ, อุปกรณ์,
ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. 255๘ – 25๖๐
๖. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ผ้าไหมพื้นบ้าน จานวน ๕,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ผ้าไหมพื้นบ้าน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และ
อื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๗. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมผู้หญิงเก่งแห่งปี สตรีประทัดบุ จานวน ๑๐,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมผู้หญิงเก่งแห่งปี สตรีประทัดบุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที,่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่
จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๘. ค่าใช้จ่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล จานวน ๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียมสถานที,่ ค่าตอบแทนวิทยากร , ค่าถังขยะ และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๙. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกกและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกสู่ตลาดอาเซี่ยน
จานวน ๒๐,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นกกและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสื่อกกสู่ตลาดอาเซี่ยน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ,
ค่าจัดเตรียมสถานที,่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑๐. ค่าใช้จ่ายโครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ จานวน
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการปรองดองสมานฉันท์และปกป้องสถาบัน
สาคัญของชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ , ค่าจัดเตรียม
สถานที,่ ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

/ รายงาน...

- ๘๕ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๕๒๕,๐๐๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
รวม
๒๔๐,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม
๒๔๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม
๑๘๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน
๑๘๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน จานวน
๑๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกีฬาแก่เยาวชนและ
ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที,่
ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ จานวน 100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการกีฬาเยาวชนประชาชนสัมพันธ์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ , ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล , ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด – เปิด , ค่าชุดกีฬา และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าชุดกีฬา, ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ และอื่น ๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น การตามโครงการส่ งเสริมการออกกาลั งกาย เช่น ค่าวัส ดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่ ,
ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด - เปิด และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
/๕. ค่าใช้จ่าย...

- ๘๖ ๕. ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพสตรี เยาวชน และประชาชนตาบลประทัดบุ
จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ
สตรีชุมชนตาบลประทัดบุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม , ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่าตอบแทน
วิทยากร, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าใช้จ่ายในพิธีปิด - เปิด และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ
รวม
๖๐,๐๐๐
ประเภทวัสดุกีฬา
จานวน
60,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกฟุตบอล, ลูกวอลเล่ย์บอล, ลูกตะกร้อ, ตาข่าย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

บาท
บาท

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม ๒๘๕,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม ๒๘๕,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม 2๘5,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน ๒๘๕,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรีพื้นบ้าน จานวน 20,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเล่นดนตรี เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และ
อื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการวันลอยกระทง จานวน ๑0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนิ น การตามโครงการวั น ลอยกระทง เช่ น ค่ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ , ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม , ค่ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนคณะกรรมการ, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่ารางวัลและถ้วย
รางวัล และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๓. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น จานวน 15,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น การตามโครงการสื บสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ค่าวัส ดุอุปกรณ์ ,
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ
ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จานวน ๖๕,000 บาท
เพื่อจ่ ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายในการดาเนิ น การตามโครงการวันเข้าพรรษา เช่น ค่าวัส ดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและ
เครือ่ งดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่ารางวัลและถ้วยรางวัล, ค่าเช่าเครื่องเสียง, ค่า
เครื่องอัฐบริขาร และอื่นๆ ที่จาเป็น
/ตั้งจ่าย...

- ๘๗ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๕. ค่าใช้จ่ายโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนาบรรพชาอุปสมบทสามเณร ถวายเป็นพระ
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จานวน ๓0,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามโครงการสืบทอดพระพุทธศาสนาบรรพชาอุปสมบทสามเณรถวายเป็นพระพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,
ค่าจัดเตรียมสถานที,่ ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์ และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๖. ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่ จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการค่ายพุทธบุตรเพื่อพัฒนาชีวิตใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าพาหนะ และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๗. ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา จานวน ๕,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการเข้าวัดฟังธรรมช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์, ค่าปัจจัยถวายพระ และอื่นๆ ที่
จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๘. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จานวน ๕,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์, ค่าปัจจัยถวายพระ และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๙. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโดนตา จานวน ๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมประเพณีแซนโดนตา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๑๐. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การสวดสรพันญะ ทานองเขมรพื้นถิ่น จานวน
๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์การสวดสรพันญะ ทานอง
เขมรพื้นถิ่น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
/๑๑ ค่าใช้จ่าย...

- ๘๘ ๑๑. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ เออีซี (AEC) จานวน
๑๐,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่ เออีซี
(AEC) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑๒. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง จานวน ๑๐,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ,
และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑๓. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ จานวน ๓๐,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเทศน์มหาชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑๔. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีทาบุญข้าวเปลือก จานวน ๓๐,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีทาบุญข้าวเปลือก เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๑๕. ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ จานวน ๒๐,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑๖. ค่าใช้จ่ายโครงการวันออกพรรษา จานวน ๕,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการตามโครงการวันออกพรรษา เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

/รายงาน...

- 8๙ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๑๗๐,๐๐๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
รวม ๘๐,๐๐๐
บาท
งบดาเนินงาน
รวม ๘๐,๐๐๐
บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม ๗๐,๐๐๐
บาท
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ จานวน ๗๐,๐๐๐ บาท
๑. ค่าใช้จ่ายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จานวน 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการกล้วย ๕ หน่อ มะละกอ ๕ ต้น จานวน ๑0,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการกล้วย ๕ หน่อ มะละกอ ๕ ต้น เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าตอบแทนวิทยากร และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
หมวดค่าวัสดุ
รวม
๑๐,๐๐๐ บาท
ประเภทค่าวัสดุการเกษตร
จานวน
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับการเกษตร เช่น มีด, จอบ, เสียม, กรรไกรตัดหญ้า, ครุถัง, บัวรดน้า,
กรรไกรตัดแต่งกิ่ง ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและป่าไม้
งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ จานวน
๙0,000 บาท

รวม
รวม
รวม

๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท

/๑. ค่าใช้จ่าย...

- ๙๐ ๑. ค่าใช้จ่ายโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย จานวน 40,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าพันธุ์ไม้, ค่าปุ๋ย
และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๒. ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนสาหรับเยาวชน จานวน ๑0,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนสาหรับเยาวชน เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๓. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จานวน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการปลูกหญ้าแฝก เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าพันธ์หญ้าแฝก และอื่นๆ ที่จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๔. ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว จานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามโครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ, ค่าจัดเตรียมสถานที่, ค่าพันธ์ไม้, และอื่น ๆ ที่
จาเป็น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

/รายงาน...

- ๙๑ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
3๐๐,00๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
งบดาเนินงาน
รวม ๓๐๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
รวม ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
จานวน
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม, ค่าจ้างเหมาบริการเปิด - ปิดประปา, ดูแลรักษาซ่อมบารุงประปา, ค่าจ้าง
เหมาขยายเขตประปา, ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ
จานวน
30,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้าง ในการไปอบรมสัมมนา เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 10,000 บาท สาหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล, พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์, ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หรือวัสดุ
อื่นที่ชารุดเสียหาย ฯลฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท สาหรับครุภัณฑ์
และไม่เกิน 50,000 บาท สาหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
หมวดค่าวัสดุ
รวม
60,000 บาท
ประเภทวัสดุก่อสร้าง
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ท่อน้า, ข้อต่อ, ข้องอ, กาวพีวีซี, ประตูน้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุในการผลิตน้าประปา เช่น สารส้ม, คลอรีน, ทรายกรองน้า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

/หมวดรายจ่าย...

- ๙๒ หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค
รวม 1๒๐,000
ประเภทค่าไฟฟ้า
จานวน 1๒๐,000
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสาหรับประปาหมู่บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๘
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์

บาท
บาท

/รายงาน...

- ๙๓ -

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
๘๒๘,๘๖๐
บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง
หมวดงบกลาง
รวม
๖๙๓,๘๖๐ บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน ๖๖,๙๙๖ บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวน ๖๖,๙๙๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
สาหรับสมทบนายจ้าง 5% ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
๔๒,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จานวน ๗ ราย ๆ ละ 500 บาทต่อเดือน จานวน 12 เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ประเภทเงินสารองจ่าย
จานวน ๕๐๔,๘๖๔ บาท
เพื่อจ่ายเป็น กรณีความจาเป็นเร่งด่วนมีความเดือดร้อนกรณีฉกุ เฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 2๒๐,๘44 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 284,020 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
จานวน ๘0,000 บาท
เงินสมทบกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล จานวน 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ตาบลประทัดบุ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
ตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
หมวดบาเหน็จ / บานาญ
รวม
๑๓๕,๐๐๐ บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ จานวน ๑3๕,๐๐0 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญเพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการท้องถิ่น 1% ของประมาณการ
รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

