
  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป   

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

องคการบริหารสวนตําบลบานแค   

อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

หนวยงาน: สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

*********************************** 

 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น 10,080,820  บาท     จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษี 

จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   แยกเปน 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานบริหารท่ัวไป  รวม   7,081,940  บาท   ประกอบดวย 

 งบบุคลากร      ต้ังจายไว    4,057,340     บาท      

 หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)  ต้ังจายไว  2,225,520   บาท  แยกเปน 

1. ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (รหัส 210100)   ต้ังจายไว   514,080  บาท  

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล    เดือนละ 20,400 บาท  และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบล   จํานวน 2 ตําแหนง   เดือนละ 11,220 บาท   

ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)   

 

 2. ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (รหัส 210200)   ต้ังจายไว   42,120   บาท  

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 1,750 บาท และ

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน  2 ตําแหนง  เดือนละ 880 บาท  

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)   

 

3. ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล (รหัส 210300)     

ต้ังจายไว 42,120 บาท                 

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 1,750 บาท และ

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน 2 ตําแหนง  เดือนละ 880 บาท  

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)   

 

4. ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  (รหัส 210400)   



  
ต้ังจายไว 86,400 บาท  

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท  

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

 

 

 5.  ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  อาทิ ประธานสภาฯ /รองประธานสภาฯ /

สมาชิกสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  (รหัส 210600)  ต้ังจายไว  1,540,800  บาท   

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน    ดังน้ี 

   -  คาตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 1 คน เปนเงิน     134,640   บาท 

   -  คาตอบแทนรองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 1 คน เปนเงิน     110,160   บาท 

   -  คาตอบแทนเลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 1 คน เปนเงิน       86,400 บาท 

   -  คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท   จํานวน  14 คน เปนเงิน   1,209,600   บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 

 

 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)  ต้ังจายไว  1,831,820  บาท  แยกเปน 

  1. เงินเดือนพนักงานสวนตําบล  (รหัส 220100)  ต้ังจายไว  793,800  บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน เงิน

ปรับปรุงเงินเดือน  ใหแกพนักงานสวนตําบล  

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

2.  เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (รหัส 220200)  ต้ังจายไว  163,080  บาท  

-  เงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล  จํานวน   95,880  บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 

และเงินเพิ่มตามคุณวุฒแิกพนักงานสวนตําบล   

-  เงินเพิ่มของพนักงานสวนตําบล   เดือนละ 5,600 บาท  เปนเงิน  67,200 บาท  เพื่อจายเปนเงิน

คาตอบแทนรายเดือนของปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

      

  3. เงินประจําตําแหนง (รหัส 220300)  ต้ังจายไว   109,200  บาท  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนัก

บริหารงาน อบต. แก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสํานักงานปลัด อบต. 

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

  4. คาจางลูกจางประจํา (รหัส 220400)  ต้ังจายไว 142,320  บาท  เพื่อจายเปนเงินคาจางลูกจางประจํา

องคการบริหารสวนตําบล 

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
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  5. ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา (รหัส 220500)  ต้ังจายไว 10,620 บาท เพื่อจายเปนเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกลูกจางประจําองคการบริหารสวนตําบล 

  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

  6. ประเภท คาตอบแทน พนักงานจาง  (รหัส 220600)  ต้ังจายไว   329,160  บาท    เพื่อจายเปน

คาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ   พนักงานจางทั่วไป   

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

 

  7. ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง  (รหัส 220700)  ต้ังจายไว  233,640 บาท  เพื่อจายเปน

เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานจางตามภารกิจ   พนักงานจางทั่วไป และอื่น ๆ 

  ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

  8. ประเภทเงินอ่ืน ๆ (รหัส 221100)   ต้ังจายไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปน เงินปรับเพิ่มตาง ๆ ที่ ก.พ. 

หรือ ก.อบต. มีมติใหดําเนินการจายใหแกพนักงานสวนตําบล และอื่น ๆ   

  ต้ังจายจากเงินรายได    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

 

งบดําเนินงาน    ต้ังจายไว     2,702,200        บาท 

 หมวดคาตอบแทน   ต้ังจายไว     355,200    บาท  แยกเปน 

 1. ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รหัส 310100) ต้ัง 

จายไว   170,000  บาท 

1.1  เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)  

ต้ังไว  150,000  บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ  (เงินรางวัล

ประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถ่ิน ลูกจาง พนักงานจาง   และอื่น ๆ  

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

1.2  คาตอบแทนกรรมการจัดหาพัสดุ กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานกอสราง และอื่น ๆ  ต้ังไว  

10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน กรรมการ

จัดหาพัสดุ กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานกอสราง และอื่น ๆ   

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

 1.3  คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ต้ังไว  10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทน

กรณีองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งใช  อปพร.ปฏิบัติงาน และอื่น ๆ  

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
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2. ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (รหัส 310300)   ต้ังไว  10,000  บาท  เพื่อจาย 

เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถ่ิน ลูกจาง  และ

พนักงานจาง   และอื่น ๆ 

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารทั่วไป) 

 

3. ประเภท คาเชาบาน (รหัส 310400)  ต้ังไว  55,200 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล                   

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 

  

4. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 310500)   ต้ังไว  20,000  บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการ  

ศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  ขาราชการสวนทองถ่ิน ลูกจาง และคณะผูบริหาร และอื่น ๆ  

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารทั่วไป) 

  

5. ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  (รหัส 310600)  ต้ังไว  100,000  บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ      

คารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และคณะผูบริหาร และอื่น ๆ 

  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารทั่วไป) 

 

 หมวดคาใชสอย    ต้ังจายไว     1,627,000   บาท  แยกเปน 

 1. รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (รหัส 320100)    ต้ังจายไว   850,000  บาท   เพื่อจายเปน 

1.1  คารับวารสาร  หนังสือพิมพรายวัน  เอกสารทางวิชาการ  และอื่น ๆ ต้ังไว  20,000  บาท 

1.2 คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบัญญัติ คาถายเอกสาร และอื่นๆ ต้ังไว  10,000 บาท  

1.3 คาเชาทรัพยสิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี และอื่น ๆ ต้ังไว  5,000 บาท 

1.4 คาธรรมเนียม และรังวัดที่ดิน  และอื่น ๆ ต้ังไว  10,000 บาท 

1.5 คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง  ๆ และอื่น ๆ ต้ังไว  5,000 บาท 

1.6  คาจางเหมาบริการ  (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหน่ึงอยางใด) และอื่น ๆ   

ต้ังไว  720,000 บาท 

1.7 คาโฆษณาและเผยแพร  (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ) เชน วารสาร เอกสาร 

สิ่งพิมพ  ฯลฯ   ต้ังไว  30,000 บาท 

  1.8  คาจัดทําโปรแกรมสําเร็จรูป และอื่น ๆ ต้ังไว 50,000 บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

 2. ประเภท  รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 320200)   ต้ังจายไว  57,000  บาท  เพื่อจายเปน 

 2.1  คารับรอง  ต้ังจายไว 57,000 บาท   เพื่อเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองของ อบต.  อาทิ 

จัดงาน  นิทรรศการ  ประกวด  แขงขัน  พิธีทางศาสนา  อบรม  สัมมนา  ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    (งานบริหารทั่วไป) 
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        3.  ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (รหัส 320300)  

ต้ังไวจาย   620,000    บาท   เพ่ือจายเปน 

1.  คาใชจายในการเลือกต้ัง   สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกต้ังทั่วไป   หรือเลือกต้ังซอมสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลหรือเลือกต้ังซอมนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือการประชาสัมพันธ การรณรงค ในการ

เลือกต้ัง ส.ส., ส.ว. และอื่น ๆ  เปนเงิน 200,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    (งานบริหารทั่วไป) 
 

2.  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และ 

คาใชจายอื่น  ๆ ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนา   ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  คณะผูบริหาร    

สมาชิก อบต.  ฯลฯ     เปนเงิน 100,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   (งานบริหารทั่วไป) 
 

3.  คาของขวัญ  ของรางวัล   หรือเงินรางวัล   ในการจัดกิจกรรมต างๆ  ที่มีความจําเปน      ความเหมาะสม   

และอื่น ๆ   เปนเงิน  10,000  บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    (งานบริหารทั่วไป) 
 

4.  คาจัดพิมพแบบสอบถาม คูมือการจัดเก็บขอมูล  และอื่น ๆ   เปนเงิน 20,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    (งานบริหารทั่วไป)  
 

5.  คาอบรมช้ีแจงการจัดเก็บขอมูล และใชงานโปรแกรม  ฯลฯ  เปนเงิน 20,000 บาท   ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    (งานบริหารทั่วไป) 
 

6.  คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา  พานพุมดอกไมสด และอื่น ๆ สําหรับ 

พิธีการ  วันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเปน  และมีความสําคัญ    เปนเงิน 10,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

7.  โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความสมานฉันท และโครงการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพ อบต.  ต้ังไว  200,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 

เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อบต.   

 ต้ังจายจากเงินรายได   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

8.  โครงการ อบต. เคลื่อนที่   ต้ังไว 30,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต.  

เคลื่อนที่   

 ต้ังจายจากเงินรายได   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

9.  โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป  ต้ังไว  30,000 บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตาม 

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป   

 ต้ังจายจากเงินรายได   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

 4. ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาเพ่ือใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติท่ีมีวงเงินไมเกินกวา 5,000 บาท)   (รหัส 320400)  ต้ังไว  100,000  บาท เพ่ือจายเปน 

    4.1  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินไมเกินกวา 

5,000 บาท)  ต้ังไว  100,000  บาท 

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 

  

 หมวดคาวัสดุ   ต้ังจายไว    570,000  บาท   แยกเปน 

 1.ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัส 330100)   ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง  ๆ

เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ  แบบพิมพ ซอง ตรายาง ธงชาติ  ถังดับเพลิง  ฯลฯ  

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  2.  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวิทย ุ (รหัส 330200)    ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา   

เชน  หลอดไฟ  สายไฟ  บัลลาส  ปลั๊กไฟฟา  ฯลฯ    

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

 3. ประเภท วัสดุงานบานงานครัว  (รหัส 330300)   ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใช

ตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ  

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

 4.  ประเภท วัสดุกอสราง (รหัส 330600)   ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง   เชน  ไม

อัด  เหล็กฉาก  น็อต  ตะปู  ฯลฯ    

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
 

      5.  ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง (รหัส 330700)    ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

วัสดุยานพาหนะ และขนสง  เชน  ยางนอก  ยางใน  พวงมาลัย  ฯลฯ    

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  6.  ประเภท  วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น  (รหัส 330800)   ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ

เช้ือเพลิงและหลอลื่นของ อบต. องคกร หรือหนวยงานอื่นที่ทําประโยชนในพื้นที่ของ อบต.   เชน   นํ้ามันเครื่อง  

นํ้ามันดีเซล  นํ้ามันเบนซิน  ฯลฯ   

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  7.  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  (รหัส 331100)     ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร   เชน  แผนปาย  แผงปดประกาศ  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี  ฟลมถายรูป  คาลางฟลม

และอัดขยายรูปภาพ  ฯลฯ    

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
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      8.   ประเภท  วัสดุคอมพิวเตอร  (รหัส331400)    ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ

คอมพิวเตอร เชน  แผนดิสก  โปรแกรม  หมึก  และอื่นๆ   

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
  

    9.  ประเภท คาวัสดุอ่ืน ๆ  (รหัส  331700)    ต้ังไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ  

ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ   

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 

 

 หมวดคาสาธารณูปโภค  ต้ังจายไว   150,000    บาท  แยกเปน 

  1. ประเภทคาไฟฟา (รหัส 340100)  ต้ังจายไว  80,000 บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบล  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล   และอื่น ๆ 

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
  

  2. ประเภทคาโทรศัพท (รหัส 340300)  ต้ังจายไว 20,000 บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการ

องคการบริหารสวนตําบล  และอื่น ๆ 

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  3. ประเภทคาไปรษณีย (รหัส 340400) ต้ังจายไว 20,000  บาท   เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข  

คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย  ฯลฯ  

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  4. ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม (รหัส 340500) ต้ังจายไว  30,000  บาท เพื่อจายเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต  (Internet)  และอื่น ๆ 

  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบลงทุน    ต้ังจายไว   312,400      บาท 

 คาครุภัณฑ   ต้ังจายไว    312,400      บาท  แยกเปน 
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1. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  (รหัส 410100)  ต้ังจายไว    161,500  บาท   เพ่ือจายเปน 

  1.1  จัดซื้อโตะประชุม   ต้ังจายไว 31,550  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะประชุม  

จํานวน  2 ชุด   ดังน้ี 

    -  โตะประชุม  กวางไมนอยกวา 120 ซม. ยาวไมนอยกวา 60 ซม. สูงไมนอยกวา 78 ซม. 

จํานวน 8 ตัว ๆ ละ 2,550 บาท   เปนเงิน 20,400 บาท  พรอมโตะตอโคงชุดประชุม  หนากวางไมนอยกวา 100 ซม. 

จํานวน 1 ตัว  เปนเงิน 2,350 บาท และโตะตอโคงชุดประชุม  หนากวางไมนอยกวา 65 ซม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 

1,990  บาท   เปนเงิน 3,980 บาท   รวมเปนเงิน  26,730 บาท  (ตามราคาทองตลาด) 

    -  โตะประชุม ขนาดหนากวางไมนอยกวา 180 ซม. ยาวไมนอยกวา 90 ซม. สูงไมนอยกวา 

75 ซม.  จํานวน 1 ตัว  เปนเงิน 4,820 บาท  

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

   1.2 จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 7-9   ต้ังจายไว 10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะผูบริหาร  

จํานวน  1  ตัว   ขนาดกวางไมนอยกวา 180 ซม. ยาวไมนอยกวา  90  ซม. สูงไมนอยกวา  75 ซม.    

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  1.3  จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  ระดับ 7-9   ต้ังจายไว 10,000  บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 

ระดับ 7-9  บุหนัง มีทาวแขน ปรับสูง-ตํ่าได  จํานวน  1 ตัว   ขนาดกวางไมนอยกวา  65  ซม. ยาวไมนอยกวา  

70  ซม. สูงไมนอยกวา  110 ซม.    

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

  1.4  จัดซื้อเกาอ้ีประชุม   ต้ังจายไว 48,450  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ประชุม  

จํานวน 30 ตัว   ดังน้ี 

    - เกาอ้ีประชุม  จํานวน 20 ตัว ๆ ละ 1,950 บาท  ขนาดกวางไมนอยกวา  55 ซม.  

ยาวไมนอยกวา  65  ซม.  สูงไมนอยกวา 90  ซม.   เปนเงิน 39,000 บาท 

    - เกาอ้ีประชุม  จํานวน 5 ตัว ๆ ละ 1,890 บาท  ขนาดกวางไมนอยกวา 55 ซม.  

ยาวไมนอยกวา  60  ซม.  สูงไมนอยกวา  90 ซม.    เปนเงิน  9,450  บาท 

 ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

1.5   เกาอ้ีระดับ 3-6   ต้ังไว 3,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับ 3-6      

บุหนัง มีทาวแขน ปรับสูง-ตํ่าได  จํานวน  1 ตัว    

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

1.6  เกาอ้ีสํานักงาน    ต้ังไว  2,500 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน บุหนัง มีทาวแขน  

ปรับสูง-ตํ่าได   จํานวน 1 ตัว    

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

1.7  ตูเหล็ก 2 บาน    ต้ังไว 6,000 บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก  2  บาน  จํานวน 1  ตู   

กวางไมนอยกวา   90 ซ.ม.    สูงไมนอยกวา  180 ซ.ม.    



  
ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  

 

    

 

   1.8  คาจัดซื้อพาทิชั่นสํานักงานแบบคร่ึงทึบ คร่ึงกระจกใส   ต้ังไว 50,000  บาท   เพื่อจายเปนคา

จัดซื้อพาทิช่ันสํานักงานแบบครึ่งทึบ ครึ่งกระจกใส  ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 ม. หนาไมนอยกวา 0.05 ม. สูงไมนอย

กวา 1.20 ม. จํานวน 6 ช้ิน  และขนาดกวางไมนอยกวา 0.75  ม. หนาไมนอยกวา 0.05 ม. สูงไมนอยกวา 1.20  ม.  

จํานวน 2 ช้ิน พรอมอุปกรณติดต้ัง 

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

 

 2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว   (รหัส  410900 )    ต้ังจายไว  5,900   บาท    

 2.1 จัดซื้อตูนํ้ารอนนํ้าเย็น   ต้ังจายไว  5,900 บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูนํ้ารอนนํ้าเย็น  

จํานวน 1 ตู  มีรายละเอียด  ดังน้ี 

    1)  ถังนํ้าเย็นปมขึ้นรูป  

    2)  ขนาด กวางไมนอยกวา  30.00 ซม.    สูงไมนอยกวา 90.00 ซม.    ลึกไมนอยกวา 35.00 ซม.  

    3)  มีระบบตมนํ้ารอนและนํ้าเย็นในเครื่องเดียวกัน  

    4)  ใหนํ้ารอนอุณหภูมิ 85-95 องศาเซลเซียส   สามารถจายไดนํ้ารอน และนํ้าเย็นได 

    5) ตัวตูดานหนาทําจากพลาสติกคุณภาพดี ปลอดภัย  ทนทานตอการผุกรอน  
     

   ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

3. ประเภทครุภัณฑอ่ืน   (รหัส 411700)  จายไว    ต้ังไว  95,000  บาท 

 3.1  จัดซื้อเตนทผาใบโครงเหล็กทรงโคง   ต้ังจายไว 95,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจัดซื้อเตนท 

ผาใบโครงเหล็กทรงโคง   จํานวน 3  หลัง     มีรายละเอียด   ดังนี้  

      1) เตนทผาใบโครงเหล็ก ทรงโคงสีขาว ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา   5 x 8 เมตร  เสาเหล็กสูง 3 เมตร   

     2)  เสาเปนเหล็กแปปประปา  ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา       1 ¼
”
   

3)  จ่ัว  เปนเหล็กแปปประปา ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา       1” ปลายเรียบ 

   4)  คานเปนเหล็กแปปประปาขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา        1 ¼
”
    

5)  ผาใบกันนํ้า เกรด  A  (เบอร P9000) 

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

 4. ประเภท  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพ่ือซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑ

ขนาดใหญ ซึ่งไมรวมถึงซอมบํารุงตามปกติ หรือคาซอมกลาง) (รหัส 411800)  

ต้ังไว  50,000  บาท  เพ่ือจายเปน 

     4.1  คาซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ  เชน เครื่องจักรกลยานพาหนะ รถยนต 

รถจักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร และอื่น ๆ (ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)   

ต้ังไว 50,000 บาท 

ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทัว่ไป) 
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งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน)   ต้ังจายไว   10,000    บาท  แยกเปน 

 รายจายอ่ืน  (รหัส 510100)   ต้ังจายไว   10,000    บาท    เพื่อจายเปน 

1. คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชน  

คาจางบริหารการจัดการระบบ  คาจางสํารวจประเมินความพึงพอใจ และอื่น ๆ ต้ังไว  10,000  บาท   

ต้ังจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (งานบริหารทั่วไป) 
 

*********************************** 
 

 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        รวม   130,000     บาท    ประกอบดวย 

 งบดําเนินงาน             ต้ังจายไว   130,000    บาท  

  หมวดคาใชสอย      ต้ังจายไว   130,000    บาท   

 1. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300)  ต้ัง

จายไว  130,000    บาท เพื่อจายเปน 

  1.1  โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงจุดตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

(เทศกาลวันปใหม)  ต้ังไว  25,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงจุดตรวจรวมบริการ

ประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาลวันปใหม)  

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน    ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)   
 

  1.2 โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงจุดตรวจรวมบรกิารประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 

(เทศกาลวันสงกรานต) ต้ังไว 25,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงจุดตรวจรวมบริการ

ประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาลวันสงกรานต)  

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 
 

  1.3  โครงการฝกอบรม อปพร. ตําบลบานแค  ต้ังจายไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาโครงการฝกอบรม 

อปพร. ตําบลบานแค  (เกี่ยวกับการเสรมิสรางทักษะในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย) 

 

*********************************** 

 

แผนงานการศึกษา 
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม  1,469,880     บาท  ประกอบดวย 

 งบดําเนินงาน       ต้ังจายไว    653,880  บาท   

 หมวดคาใชสอย  ต้ังจายไว    653,880  บาท    แยกเปน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300)   

ต้ังจายไว   196,000 บาท  เพ่ือจายเปน 

1.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว 196,000 บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร 

กลางวัน ใหกับเด็กอนุบาล 3 ขวบ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลบานแค )  จํานวน 35 คน ๆละ 20 

บาท  จํานวน 280 วัน  “ทั้งน้ี จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน”  ฯลฯ 

          ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 

 

 

 

 2. ประเภทคาวัสดุ  ต้ังจายไว    457,880    บาท    แยกเปน 

  1. ประเภทคาอาหารเสริม(นม) (รหัส 330400)    ต้ังจายไว    439,880      บาท  

    1.1 เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กอนุบาล 3 ขวบ (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร 

สวนตําบลบานแค)   จํานวน 35 คน ๆ ละ 7 บาท  จํานวน 280 วัน  “ทั้งน้ี จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจาก

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน”  จํานวน  68,600  บาท 

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

    1.2  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม) ใหนักเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน (สพฐ.)  (โรงเรียนวัดบานแค)  จํานวน 204 คน ๆ ละ 7 บาท จํานวน 260 วัน  “ทั้งน้ี จะเบิกจายตอเมื่อไดรับ

การจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน”   จํานวน  371,280   บาท 

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
 

  2. ประเภทวัสดุการศึกษา (รหัส 331500) ต้ังจายไว  18,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหรือดําเนินการ

อื่น ๆ ที่เหมาะสมใหแกเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบานแค ฯลฯ 

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 

หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังจายไว    816,000   บาท    แยกเปน 

1. ประเภท  เงินอุดหนุนหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเป นสาธารณะประโยชน  

(รหัส 610400)  ต้ังจายไว  816,000   บาท   
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1.1 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ต้ังไว  816,000  บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร 

กลางวัน ใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดบานแค)  จํานวน 204  คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน  

ทั้งน้ี   จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน    ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  (งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

 

*********************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม     574,000     บาท  ประกอบดวย 

 งบดําเนินงาน       ต้ังจายไว      494,000      บาท 

 หมวดคาใชสอย  ต้ังจายไว      494,000  บาท    

    1. ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  (รหัส 320100)   ต้ังจายไว   375,000   บาท 

   1.1  คาธรรมเนียม   ต้ังไว   60,000  บาท   เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมในการทิ้งสิ่งปฏิกูล 

และมูลฝอย และอื่น ๆ  

  ต้ังจายจากเงินรายได   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

   1.2  คาจางเหมาบริการ    จํานวน  315,000  บาท    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการจัดเก็บสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย และอื่น ๆ  

  ต้ังจายจากเงินรายได   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏใน

แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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  2. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300) 

ต้ังจายไว  119,000    บาท   เพ่ือจายเปน 

  1.1  โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก  ต้ังไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก   

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
 

   1.2  โครงการปองกันพิษสุนัขบา ต้ังไว  34,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันพิษ 

สุนัขบา  

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
 

   1.3  โครงการ ดูแลหวงใยใสใจผูสูงอายุอยางย่ังยืน   ต้ังไว 45,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการ

โครงการดูแลหวงใยใสใจผูสูงอายุอยางย่ังยืน   

   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏ

ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

 

หมวดเงินอุดหนุน ต้ังจายไว  80,000   บาท    แยกเปน 

1.ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน  (รหัส 610400)   

ต้ังจายไว  80,000  บาท   

  1.1  อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1 – หมูที่ 8  ต้ังไว  80,000 บาท เพื่อจายเปนคา

ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1 – หมูที่ 8 (หมูละ  10,000 บาท)  ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฏ 

ในแผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

 

*********************************** 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 

งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห     รวม   80,000    บาท  ประกอบดวย 

 งบดําเนินงาน       ต้ังจายไว     80,000    บาท 

 หมวดคาใชสอย  ต้ังจายไว    80,000    บาท     

  1. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300) 

ต้ังจายไว  80,000    บาท เพ่ือจายเปน 

  1.1  โครงการงานวันเด็กแหงชาติ  ต้ังไว  80,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง 

การงานวันเด็กแหงชาติ   
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   ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  ปรากฏใน

แผนงานสังคมสงเคราะห  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห) 

 

    *********************************** 

 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม   40,000  บาท  ประกอบดวย  

 งบดําเนินงาน       ต้ังจายไว       40,000  บาท 

 หมวดคาใชสอย  ต้ังจายไว       40,000  บาท   

1.  ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300)   

ต้ังจายไว    40,000  บาท เพ่ือจายเปน 

  1.1   โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ต้ังไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ที่

เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และอื่น ๆ 

  ต้ังจายจากเงินรายได   จํานวน 6,880  บาท  และต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน 3,120  บาท

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน  (งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 
 

   1.2  โครงการฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชนภายในตําบลบานแค  ต้ังไว  30,000  บาท  เพื่อจาย

เปนคาใชจายตาง ๆ ในการดําเนินงานดานการสงเสริม/ สนับสนุน/ พัฒนาอาชีพของประชาชน และอื่น ๆ  

  ต้ังจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งใหชุมชน  (งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน) 
 

*********************************** 

     

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ   รวม  250,000  บาท    ประกอบดวย 
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 งบดําเนินงาน   ต้ังจายไว     250,000  บาท   

 หมวดคาใชสอย  ต้ังจายไว     250,000  บาท 

  1. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300)  

ต้ังจายไว  250,000  บาท เพ่ือจายเปน 

 1.1 โครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช” ต้ังไว  200,000  บาท    เพื่อจาย

เปนคาใชจายตามโครงการจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา “๕ ธันวามหาราช”  

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ) 
 

 1.2 โครงการวันแมแหงชาติ   ต้ังไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันแมแหงชาติ  

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปราก ฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ) 

 

*********************************** 

 

งานกีฬาและนันทนาการ  รวม       170,000  บาท    ประกอบดวย 

 งบดําเนินงาน       ต้ังจายไว    170,000  บาท   

 หมวดคาใชสอย  ต้ังจายไว    170,000  บาท 

1. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300)     

ต้ังจายไว  170,000  บาท เพื่อจายเปน 

1.1  โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา หมูที่ 1 - หมูที่ 8 ต้ังไว  80,000  บาท เพื่อจายเปนคาใช จายตาม

โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา  หมูที่ 1 - หมูที่ 8   

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
 

 1.2   โครงการแขงขันกีฬา  อบต .ตานยาเสพติด   สืบสานประเพณีสงกรานตบานแคแหงเมืองกรุงเกา

พระนครศรีอยุธยา  ต้ังไว  90,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการแขงขันกีฬา  อบต.ตานยาเสพติด   สืบ

สานประเพณีสงกรานตบานแคแหงเมืองกรุงเกาพระนครศรีอยุธยา   

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตาม อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน    ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

 

***********************************  
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งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน   รวม      285,000   บาท    ประกอบดวย 

 งบดําเนินงาน       ต้ังจายไว       180,000   บาท   

 หมวดคาใชสอย  ต้ังจายไว       180,000  บาท 

 1. ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (รหัส 320300)           

ต้ังจายไว    180,000   บาท เพื่อจายเปน 

 1.1  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตบานแค แหงเมืองกรุงเกาพระนครศรีอยุธยา  ต้ังไว  80,000  บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสืบสานประเพณีสงกรานตบานแค แหงเมืองกรุงเกาพระนครศรีอยุธยา   

 ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
 

1.2 โครงการสงเสริมงานประเพณีแหเทียนพรรษา  ต้ังไว 80,000  บาท   เพื่อจายเปนคาใชจาย 

ตามโครงการสงเสริมงานประเพณีแหเทียนพรรษา   

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
 

      1.3  โครงการสงเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง  ต้ังไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการสงเสริมงานประเพณีวันลอยกระทง   

ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตา มอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) 

 

หมวดเงินอุดหนุน  ต้ังจายไว     105,000     บาท   

1. ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ  (รหัส 610200)   ต้ังจาย   105,000     บาท   เพื่อจายเปน 

1.1  อุดหนุนที่ทําการปกครองปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ต้ังจายไว  20,000  บาท   เพื่อจายเปน

คาใชจายในการจัดงานยอยศย่ิงฟาอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด   ประจําป 2556 

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
 

    1.2  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอผักไห   ต้ังจายไว 40,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน

สงเสริมการทองเที่ยว ตามหาสาวงามวิไล   

  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน   ปรากฎใน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   (งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน) 
 

1.3  อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแค ต้ังไว  45,000 บาท (รหัส 610200)  เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาม 

โครงการบรรพชาสามเณร (ภาคฤดูรอน)  



  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน  ปรากฏในแผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   (งานศาสนาและวัฒธรรมทองถ่ิน) 

 

*********************************** 

 

  

 

 

 

สวนท่ี  3 

 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานแค 

 

 

 

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

 

 

 

 

ของ 
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องคการบริหารสวนตําบลบานแค 

อําเภอผักไห      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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