สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแค
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล จึงขอแถลงใหทานประธาน และสมาชิก ทุกทานไดทราบถึงสถานการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไวจํานวน
15,400,000 บาท โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารส วนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเงินอุดหนุนทั่วไป
ในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินไวจายจํานวน
15,400,000 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํา
งบประมาณของ องคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล
(รายจายเทากับรายรับ )
นอกจากนั้น ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู 14,337,706.31 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปจจุบัน
ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารส วนตําบลจะมีจํากัด เมื่อเปรียบเทียบ
กับภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ ตามกฎหมายก็ตาม แตองคการ
บริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ
2.1 รายรับปงบประมาณ 2555 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 15,400,000 บาท
รายรับ
ก.รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ภาษีปาย
1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม
1.5 ภาษีสุรา

รับจริง
ป 2553
10,132,141.21
10,132,141.21
46,202.00

ประมาณการ
ป 2554
8,127,600.00
8,127,600.00
34,400.00

ประมาณการ
ป 2555
10,147,400.00
10,147,400.00
34,400.00

21,594.07
1,300
2,856,873.51
469,908.56

11,200.00
2,000.00
6,600,000.00
300,000.00

11,200.00
1,300.00
2,629,000.00
470,000.00

หมายเหตุ
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รายรับ
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม
พรบ. กําหนดแผนและ
กระจายอํานาจฯ
1.7 ภาษีสรรพสามิต
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.9 ภาษีและคาธรรมเนียม
รถยนตหรือลอเลื่อน

รับจริง
ป 2553
5,229,610.60

1,272,682.78
-

ประมาณการ
ป 2554
-

738,400.00
73,600.00
140,000.00

ประมาณการ
ป 2555
5,230,000.00

1,273,000.00
55,000.00
40,000.00

1.10 คาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน
1.11 คาธรรมเนียมประมง
1.12 คาภาคหลวงเหมืองแร
1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม

192,999.00

200,000.00

360,000

17,359.85
23,610.84

2,000.00
10,000.00
16,000.00

2,000.00
17,500.00
24,000.00

ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม
คาปรับและใบอนุญาต
1.1 คาธรรมเนียมสะสม
อาหาร
1.2 คาใบอนุญาต
ประกอบการคาสําหรับ
กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
1.3 คาปรับผิดสัญญา
1.4 คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตขายสุรา
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร

138,897.53
10,939.78

212,400.00
10,400.00

152,600.00
10,600.00

5,600.00

5,000.00

5,000.00

3,200.00

3,000.00

3,000.00

1,971.00
168.78.00

2,400.00
-

2,400.00
200.00

87,373.75
87,373.75

140,000.00
140,000.00

100,000.00
100,000.00

หมายเหตุ

รายรับ
3. หมวดเงินรายไดเบ็ดเตล็ด
3.1 คาขายแบบแปลน
3.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ค. รายไดจากทุน
ง. เงินชวยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไปกําหนด
วัตถุประสงค
2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน
งาน / แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

รับจริง
ป 2553
40,584.00
40,500.00
84.00
3,806,986.00
3,806,986.00
3,806,986.00

ประมาณการ
ป 2554
62,000.00
60,000.00
2,000.00
5,350,000.00
5,350,000.00
5,350,000.00

ประมาณการ
ป 2555
42,000.00
40,000.00
2,000.00
5,100,000.00
5,100,000.00
5,100,000.00

จายจริง
ป 2553
6,598,340.00
6,583,110.00
15,230.00

งบประมาณ
ป 2554
6,030,376.00
5,910,376.00
120,000.00

งบประมาณ
ป 2555
7,494,740.00
7,374,740.00
120,000.00

3,150,841.53
2,066,388.53
57,000.00
936,000.00
81,453.00
-

3,709,028.00
1,531,916.00
179,000.00
131,000.00
1,162,112.00
50,000.00

3,864,260.00
1,467,000.00
199,000.00
50,000.00
1,338,260.00
10,000.00

10,000.00

655,000.00

800,000.00

84,306.00
84,306.00

1,274,400.00
1,207,000.00

1,973,000.00
1,833,000.00

233,192.00
233,192.00

67,400.00
2,676,196.00
2,676,196.00

140,000.00
2,068,000.00
2,068,000.00
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หมายเหตุ
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2.3 รายจายตามหมวดรายจาย
ดาน / แผนงาน
1.รายจายงบกลาง
2.หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3.หมวดคาจางชั่วคราว
4.หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ
5.หมวดคาสาธารณูปโภค
6.หมวดเงินอุดหนุน
7.หมวดรายจายอื่น
8.หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

จายจริง
ป 2553
2,520,985.00
1,751,655.00
677,220.00
3,411,764.39

งบประมาณ
ป 2554
2,676,196.00
2,408,808.00
934,296.00
4,956,400.00

งบประมาณ
ป 2555
2,068,000.00
2,602,740.00
727,160.00
6,318,700.00

100,218.23
888,742.93
66,525.00
224,000

198,000.00
1,067,700.00
175,600.00
1,273,000.00

197,500.00
775,000.00
157,400.00
2,553,500.00

หมายเหตุ

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม
(รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)
จายจาก

รายการ

1. เงินจายขาดเงินสะสม

1.โครงการขุดลอกตักผักตบชวา
กําจัดวัชพืชเพื่อเปดทางน้ํา (บริเวณคลองลาด
เคา หมูที่ 2) จํานวน 127,200 บาท
2. โครงการขุดลอกตักผักตบชวา
กําจัดวัชพืชเพื่อเปดทางน้ํา (บริเวณคลอง
ตาซัน หมูที่ 3) จํานวน 84,000 บาท
3. โครงการขุดลอกตักผักตบชวา
กําจัดวัชพืชเพื่อเปดทางน้ํา (บริเวณคลอง
บอยืม หมูที่ 4-หมูที่ 8) จํานวน 138,000 บาท
4. โครงการขุดลอกตักผักตบชวา
กําจัดวัชพืชเพื่อเปดทางน้ํา (บริเวณคลอง
สองซาย หมูที่ 7) จํานวน 150,000 บาท
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแค

ป 2553
(เปนเงิน / บาท)

ป 2554
(เปนเงิน / บาท)

499,200

-

สวนที่ 2
ขอบัญญัติตําบล

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555
ขององคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-------------------------------หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม

15,400,000 บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

7,494,740
7,374,740
120,000
3,864,260
1,467,000
199,000
50,000
1,338,260
10,000
800,000
1,973,000
1,833,000
140,000
2,068,000
2,068,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป

ขอบัญญัติตําบล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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----------------------------------โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัย
อํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึง
ตราขอบัญญัติงบประมาณตําบลขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานแค และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอผักไห ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา " ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 "
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตั้งจายเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
15,400,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 7,374,740 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 120,000 บาท
ข. ดานบริการชุมชน และสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 1,467,000 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 199,000 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม
50,000 บาท
4. แผนงานเคหะ และชุมชน
ยอดรวม 1,338,260 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม
10,000 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ ยอดรวม 800,000 บาท
ค. ดานเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ยอดรวม 1,833,000 บาท
2. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
140,000 บาท
3. แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
บาท

ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
2,068,000 บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
บาท
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติตําบลนี้

(ลงนาม)…..………………………………
( นายสํารวน แสงหิ่งหอย )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแค

อนุมัติ
(ลงนาม)…….…………………………
( นายจิตตวีร ภูมิวุฒิสาร)
ตําแหนง นายอําเภอผักไห
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ประมาณการรายรับ
- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------ก. รายไดภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น 10,147,400 บาท แยกเปน
1. หมวดภาษีอากร รวม 10,147,400 บาท แยกเปน
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 34,400 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.2 ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 11,200 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.3 ภาษีปาย จํานวน 1,300 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.4 ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน 2,629,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.5 ภาษีสุรา จํานวน 470,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ จํานวน 5,230,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการขึ้นมาใหม
1.7 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,273,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 55,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.9 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน จํานวน 40,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํา
กวาปที่ผานมา
1.10 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน จํานวน 360,000 บาท คําชี้แจง ประมาณ
การไวสูงกวาปที่ผานมา
1.11 คาธรรมเนียมประมง จํานวน 2,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.12 คาภาคหลวงเหมืองแร จํานวน 17,500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
1.13 คาภาคหลวงปโตเลียม จํานวน 24,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 152,600 บาท แยกเปน
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 10,600 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมสะสมอาหาร จํานวน 5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.2 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 3,000 บาท คําชี้
แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.3 คาปรับผิดสัญญา จํานวน 2,400 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
1.4 คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จํานวน 200 บาท คําชี้แจง ประมาณการขึ้นมาใหม
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 100,000 บา ท แยกเปน
2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 100,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา

3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 42,000 บาท แยกเปน
3.1 คาขายแบบแปลน จํานวน 40,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
3.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 2,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
ค. รายไดจากทุน ไมไดตั้งรับไว
ง. เงินชวยเหลือ รวมทั้งสิ้น 5,100,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 5,100,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
1. ใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. บริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ
3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด
2. สวนการคลัง

งบประมาณรวม 5,510,900
งบประมาณรวม 1,863,840

บาท
บาท
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งาน

1. งานบริหารทั่วไป

2. งานบริหารงาน
คลัง
รวม

เงินเดือน คาจาง
คาจาง ชั่วคราว
ประจํา
1,547,580 395,720

773,760

107,080

2,321,340

502,800

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
คา
คาครุภัณฑ
หนวยงาน
ตอบแทน
คา
เงินอุดหนุน รายจาย
ทีด่ ินและ
รวม
เจาของ
รหัสบัญชี
ใชสอย
สาธารณูปโภค
อื่น
สิ่งกอสราง
งบประมาณ
และวัสดุ
2,252,600
197,500
20,000
67,500 5,510,900 สํานักปลัด
00111
1,000,000
30,000
355,000
116,000 1,863,840 สวนการคลัง 00113
211,000
301,000
4,149,600
197,500
20,000
183,500 7,374,740
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค
1. เพื่อบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน
งานที่ทํา
1. จัดตั้งจุดตรวจรวมบริการประชาชน
2. จัดหาชุดเครื่องแบบแจกจายใหกับ อปพร.
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด

งบประมาณรวม

120,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

งาน

1. งานปองกันภัยฝายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว

-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอย
และวัสดุ
120,000
120,000

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

-

-

-

-

120,000

สํานักปลัด

-

-

-

-

120,000

รหัสบัญชี
00123
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานดานการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
3. เพื่อใหเด็กทุกคนไดรับประทานอาหารกลางวันครบ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานดานการศึกษา
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณทางการศึกษาที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
4. สนับสนุนดานการศึกษา
5. สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด
2. สวนโยธา

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

1,207,000 บาท
260,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

งาน

1. งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว

-

117,000

117,000

คาตอบแทน
ใชสอย
และวัสดุ
432,600
432,600

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

-

520,000

137,400

260,000

1,467,000

-

520,000

137,400

260,000

1,467,000

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ
สํานักปลัด

รหัสบัญชี
00212
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุข เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสงเสริม และสนับสนุนการปองกัน และควบคุมโรคไขเลือดออก
4. เพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
งานที่ทํา
1. ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก, โรคพิษสุนัขบา
2. สนับสนุนกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ
3. สนับสุนนกิจกรรมของ อสม.

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัด

งบประมาณรวม

199,000

บาท

17

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข

งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม

คาตอบแทน
ใชสอย
และวัสดุ

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว

คา
สาธารณูปโภค

-

119,000

-

-

-

119,000

-

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

80,000

-

80,000

-

เงิน
อุดหนุน

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

-

199,000

สํานักปลัด

-

199,000

รหัสบัญชี
00221
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเปนคาจางดําเนินการแรงงานกอสรางบานใหกับผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน (โครงการ
บานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา)
งานที่ทํา
1. สงเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเด็กและเยาวชน
2. กอสรางบานใหประชาชนผูดอยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด

งบประมาณรวม

50,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห

งาน
1. งานสวัสดิการ
สังคม และสังคม
สงเคราะห
รวม

เงินเดือน
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอย
คา
และวัสดุ
สาธารณูปโภค
50,000
50,000
-

เงิน
อุดหนุน
-

รายจาย
อื่น
-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

-

-

-

หนวยงาน
รวม
เจาของ
งบประมาณ
50,000 สํานักปลัด

50,000

รหัสบัญชี
00232
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริหารชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะชุมชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนโยธา

งบประมาณรวม

1,338,260

บาท

21

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
2. งานไฟฟาและถนน
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
281,400

281,400

คาตอบแทน
คาจาง
ใชสอย
ชั่วคราว และวัสดุ
107,360

107,360

231,000
366,000
200,000
797,000

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจาย
อื่น

-

-

-

52,000 1,238,260

สวนโยธา

00241

-

100,000
100,000

-

100,000
52,000 1,338,260

สวนโยธา

00242

รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อบริการประชาชน
2. เพื่อดําเนินการตามนโยบาย 5 รั้วปองกันของรัฐบาล
3. เพื่อสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน
งานที่ทํา
1. เพื่อดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติด
2. การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด

งบประมาณรวม

10,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งาน

1. งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

-

คาตอบแทน
คาจาง
ใชสอย
ชั่วคราว และวัสดุ
-

-

-

10,000

-

-

หนวยงาน
รวม
เจาของ
งบประมา
ณ
10,000 สํานักปลัด

-

-

-

10,000

-

-

10,000

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รหัสบัญชี
00252
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2. เพื่อสงเสริม กิจกรรมศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีทองถิ่น
3. เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
งานที่ทํา
1. จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2. จัดกิจกรรมศาสนา อนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประเพณีทองถิ่น
3. จัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา
4. จัดพิธีถวายพระพร

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด
2. สวนโยธา

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

475,000 บาท
325,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งาน

1. งานกีฬาและ
นันทนาการ
2. งานศาสนา
วัฒนธรรม ทองถิ่น
รวม

เงินเดือน
คาจาง
ประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

คาตอบแทน
ใชสอย
และวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

160,000

-

-

-

-

250,000

-

65,000

-

-

410,000

-

65,000

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
325,000
325,000

รวม

หนวยงาน
เจาของ
งบประมาณ

485,000

สํานักปลัด

00262

315,000

สํานักปลัด

00263

800,000

รหัสบัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานมีประสิทธิภาพ

งานที่ทํา
1. บริหารงานเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน
2. ซอมแซม และบํารุงทรัพยสิน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนโยธา

งบประมาณรวม

1,833,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งาน
1. งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน
รวม

เงินเดือน
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอย
และวัสดุ
100,000
100,000

คา
สาธารณูปโภค
-

เงิน
อุดหนุน
-

รายจาย
อื่น
-

-

-

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
1,733,000
1,733,000

หนวยงาน
รวม
เจาของ
งบประมาณ
1,833,000 สวนโยธา
1,833,000

รหัสบัญชี
00312
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดการบริหารศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

งานที่ทํา
1. การจัดการบริหารถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานแค

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด

งบประมาณรวม

140,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

งาน
1. งานสงเสริม
การเกษตร
รวม

เงินเดือน
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอย
และวัสดุ
140,000
140,000

-

รายจาย
อื่น
-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

-

-

-

คา
สาธารณูปโภค
-

เงินอุดหนุน

-

หนวยงาน
รวม
เจาของ
งบประมาณ
140,000 สํานักปลัด
140,000

รหัสบัญชี
00321
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับบุคลากรของทองถิ่น
4. เพื่อใหการสังคมสงเคราะหมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. ตามขอผูกพันตามที่กฎหมายกําหนด
2. เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา
3. ใหทุนการศึกษาบุคลากรของทองถิ่น
4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัด

งบประมาณรวม

2,068,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งาน
1. งานงบกลาง
รวม

เงินเดือน
คาจางประจํา
-

คาจาง
ชั่วคราว
-

คาตอบแทน
ใชสอย
และวัสดุ
-

-

-

-

-

รายจาย
อื่น
-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

-

-

-

คา
สาธารณูปโภค
-

เงินอุดหนุน

-

หนวยงาน
รวม
เจาของ
งบประมาณ
2,068,000 สํานักปลัด
2,068,000

รหัสบัญชี
00411

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
………………………………….
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ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 7,711,900 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม 7,644,400 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 1,547,580 บาท แยกเปน
เงินเดือน ตั้งไว 1,418,460 บาท
1.1.1 ประเภท เงินคาตอบแทนผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 598,320 บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนรายเดือน คาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษใหแกนายก อบต. และรอง
นายก อบต. จํานวน 2 คน ดังนี้
เงินคาตอบแทนรายเดือน
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 x12 เดือน
เปนเงิน 244,800 บาท
- รองนายกฯ จํานวน 2 คน เดือนละ 11,220 x 12 เดือน
เปนเงิน 269,280 บาท
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 x12 เดือน
เปนเงิน 21,000 บาท
- รองนายกฯ จํานวน 2 คน เดือนละ 880 x 12 เดือน
เปนเงิน 21,120 บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษ
- นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 x12 เดือน
เปนเงิน 21,000 บาท
- รองนายกฯ จํานวน 2 คน เดือนละ 880 x 12 เดือน
เปนเงิน 21,120 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 600,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวน
ตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง ตั้งไว 42,000 บาท บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัด
อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.4 ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว
86,400 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.1.5 ประเภท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวใหกับพนักงานสวนตําบล, ขาราชการสวนทองถิ่น, ลูกจางประจําของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.6 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 41,740 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิม่ ตาง ๆ เชน เงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒใิ หกับพนักงานสวนตําบล, ขาราชการสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
คาจางประจํา ตั้งไว 129,120 บาท
1.1.7 ประเภท คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 129,120 บาท เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจาง
ประจํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว รวม 512,720 บาท
1.2.1 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 345,720 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก
พนักงานจางของ อบต. เปนเงิน 295,720 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
หัวหนาศูนยฯและครูผูดูแลเด็กเล็ก เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 167,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวใหแก
พนักงานจางของ อบต. เปนเงิน 100,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
หัวหนาศูนยฯและครูผูดูแลเด็กเล็ก เปนเงิน 67,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 4,554,200 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 2,252,600 บาท
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภา ตั้งไว รวม 1,627,200 บาท เพื่อจาย เปนคาตอบแทนใหแก
- ประธานสภาฯ
เดือนละ 11,220 บาท
- รองประธานฯ
เดือนละ 9,180 บาท
- สมาชิกสภาฯ
เดือนละ 7,200 บาท
- เลขานุการสภาฯ
เดือนละ 7,200 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.2 ประเภท คาเบี้ยประชุม ตั้งไว 64,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิก สภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 16 คน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.3.3 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว
5,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.4 ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว 36,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.5 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการ
ศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง และคณะผูบริหาร ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.6 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 196,400 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ คา
รักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง และคณะผูบริหาร ตั้งจาย จากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.7 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกอง คกรปกครองสวนทองถิ่ น ตั้งไว
14,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
กรรมการจัดหาพัสดุ กรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานกอสราง และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.8 ประเภท เงินประโยชน ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจาง ตั้งจ าย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
คาใชสอย ตั้งไว 1,839,000 บาท
1.3.9 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 163,000 บาท เพื่อจายเปน
- คารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทางวิชาการ ตั้งไว 28,000 บาท
- คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ คาถายเอกสาร และอื่นๆ ตั้งไว 10,000 บาท
- คาเชาทรัพยสิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี ฯลฯตั้งไว 5,000 บาท
- คาธรรมเนียม และรังวัดที่ดิน ตั้งไว 5,000 บาท
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 5,000 บาท
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด) ตั้งไว 70,000 บาท
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ) เชน วารสาร
เอกสาร สิ่งพิมพ ฯลฯ ตั้งไว 40,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.3.10 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 1,169,000 บาท เพื่อจายเปน
(1) คารับรอง ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองของ อบต.
จัดงาน นิทรรศการ ประกวด แขงขัน พิธีทางศาสนา อบรม สัมมนา ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
(2) โครงการงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง
การงานวันเด็กแหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
(3) โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดซื้อ
อุปกรณกีฬา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(4) โครงการสงเสริมงานประเพณีวันสงกรานต ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใช
จายตามโครงการสงเสริมงานประเพณีวันสงกรานต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(5) โครงการแขงขันกีฬาประจําป อบต.ตานยาเสพติด ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาประจําป อบต.ตานยาเสพติด ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(6) โครงการสงเสริมงานประเพณีวันเขาพรรษา ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใช
จายตาม โครงการสงเสริมงานประเพณีวันเขาพรรษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(7) โครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความสมานฉันท และโครงการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ อบต. ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ
เพื่อเสริมสรางความสมานฉันท และโครงการเพิ่มปร ะสิทธิภาพ อบต. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(8) โครงการวันพอแหงชาติ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันพอ
แหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(9) โครงการ อบต . เคลื่อนที่ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบต .
เคลื่อนที่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(10) โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข
(11) โครงการวันแมแหงชาติ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันแม
แหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
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(12) โครง การ ฝกอบรมการแปรรูปผลผลิต ทาง การเกษตร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อ จาย
เปนคาใชจายตามโครงการ ฝกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(13) โครงการฝกอบรม อปพร. ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม
อปพร. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(14 ) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงพัฒนาศักยภาพคณะกรรมก ารบริหาร
ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการเกษตร
(15) โครงการปองกันพิษสุนัขบา ตั้งไว 34,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการปองกัน
พิษสุนัขบา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(16) โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน (เทศกาลวันปใหม) ตั้งไว 25,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจ
รวมบริการประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาลวันปใหม ) ตั้งจ ายจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(17) โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุดตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจร
ทางถนน (เทศกาลวันสงกรานต) ตั้งไว 25,000 บาทเพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งจุด
ตรวจรวมบริการประชาชนเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน (เทศกาลวันสงกรานต ) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(18) โครงการกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ แบบยั่งยืนและเปนประโยชนตอชุมชน ตั้งไว 45,000
บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการกิจกรรมชมรมผูสูงอายุแบบยั่งยืนและเปนประโยชนตอชุมชน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

37
1.3.11 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 507,000 บาท เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเลือกตั้ง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้ง
ซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือเลือกตั้งซอมนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือการ
ประชาสัมพันธ การรณรงค ในการเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว. และอื่น ๆ เปนเงิน 260,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. และผูมีสิทธิ เปนเงิน 200,000 บาท
- คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมตางๆที่มีความจําเปนและ
ความเหมาะสม เปนเงิน 5,000 บาท
- คาจัดพิมพแบบสอบถาม คูมือการจัดเก็บขอมูล คาจัดเก็บ คาบันทึกขอมูล จปฐ. , กชช.2ค
เปนเงิน 22,000 บาท
- คาอบรมชี้แจงการจัดเก็บขอมูล และใชงานโปรแกรม เปนเงิน 10,000 บาท
- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา พานพุมดอกไมสด และอื่น ๆ สําหรับ
พิธีการ วันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ เปนเงิน 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
คาวัสดุ ตั้งไว 462,600
บาท
1.3.12 ประเภท คาวัสดุอุปกรณกีฬา ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณกีฬา ใหกับ
พนักงาน อบต. เจาหนาที่ อบต. สมาชิกสภา อบต. และผูบริหาร อบต. ฯลฯ เชน ฟุตบอล วอลเลย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.13 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว 432,600 บาท เพื่อจายเปน
(1) คาอาหารเสริม (นม) ตั้งไว 432,600 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม (นม)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 35 คน อัตราคนละ 7 บาท จํานวน 280 วัน เปนเงิน
68,600 บาท
โรงเรียนวัดบานแค จํานวน 200 คน อัตราคนละ 7 บาท จํา นวน 260 วัน เปนเงิน
364,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
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1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว รวม 197,500 บาท
1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ตั้งไว 99,500 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬา และคาไฟฟาสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของ
อบต. และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.2 ประเภท คาโทรศัพท ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.3 ประเภท คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชา ตู
ไปรษณีย ตั้งไว 20,000 บาทเพื่อจายเปนคาไปรษณีย และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.4.4 ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 58,000 บาท เพื่อจายเปนคาบริการ
โทรคมนาคม คาระบบอินเตอรเน็ต และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว รวม 675,000 บาท แยกเปน
1.5.1 ประเภท เงินอุดหนุนของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
(1) อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยา เสพติด ศตส .อําเภอผักไห ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน
(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ดําเนินโครงการจัดงานยอยศยิ่ง ฟาอยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ประจํา ป 2554 ตั้งจายเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(3) อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแค ตั้งไว 520,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการอาหาร
กลางวันชวยเหลือนักเรียนขาดแคลน ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(4) อุดหนุนโรงเรียนวัดบานแค ตั้งไว 45,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการ
บรรพชาสามเณร (ภาคฤดูรอน ) ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ
(5) อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1 – หมูที่ 8 ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปน
คาดําเนินงานตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน หมูที่ 1 – หมูที่ 8 (หมูละ 10,000 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

39

1.6 หมวดรายจายอื่น ตั้งไว 157,400 บาท แยกเปน
(1) คาจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
เชน คาจางบริหารการจัดการระบบ คาจางสํารวจประเมินค วามพึงพอใจ และอื่น ๆ ตั้งไว 20,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(2) คาอาหารกลางวัน ตั้งไว 127,400 บาท เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหกับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 35 คน อัตราคนละ 13 บาท จํานวน 280 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา
(3) คาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว รวม 67,500 บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว รวม 67,500 บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 67,500 บาท
2.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 37,500 บาท
(1) เครื่องโทรสาร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จํานวน
1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ระบบ Laser, Ink Jet/ Bubble Jet หรือ Film
- ความเร็วในการสงเอกสารไมนอยกวา 6 วินาทีตอแผน
สงเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 20 แผน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(2) ตูบานเลื่อนกระจก (มอก.) ตั้งไว 12,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อน
กระจก ขนาดไมนอยกวา 150 ซ.ม. (หรือ 5 ฟุต) สูงไมนอยกวา 87 ซ.ม. กวางไมนอยกวา 149 ซ.ม. ลึก
ไมนอยกวา 40 ซ.ม. จํานวน 2 ตู ๆ ละ 6,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(3) เกาอี้ทํางานระดับ 3-6 ตั้งไว 5,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับ 3-6
จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,750 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
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2.1.2 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 30,000 บาท
(1) ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนยาย พรอมอุปกรณ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปน ชุดเครื่อง
เสียงเคลื่อนยายพรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่องชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนยาย Portable PA System พรอม Powered Mixer
ไมนอยกวา 2 x 150 W.
- ลําโพง แบบ 2-Ways, LF:8” จํานวน 2 ตู
ขาตั้งลําโพง
ไมโครโฟน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
***********************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการคลัง
…………………………

41

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,863,840 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 1,747,840 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 773,760 แยกเปน
เงินเดือน ตั้งไว 672,360 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 550,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 90,480 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวใหกับพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น และลูกจางประจําของ อบต. ตั้งจายจากเงิน
รายไดปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
1.1.3 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 31,880 เพื่อจายเปนเงินเพิม่ ตาง ๆ เชน เงินที่ปรับเพิ่มตาม
คุณวุฒใิ หกับพนักงานสวนตําบล, ขาราชการสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
คาจางประจํา ตั้งไว 101,400 บาท
1.1.4 ประเภท คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 101,400 บาท เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแก
ลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม 107,080 บาท
1.2.1 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 77,800 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานของ
อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 29,280 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจางของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
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1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 867,000 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 355,000 บาท
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหกับพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางและ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
1.3.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวย
เหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผน งานบริหารทั่วไป
1.3.4 ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
คาใชสอย ตั้งไว 211,000 บาท
1.3.5 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 41,000 บาท เพื่อจายเปน
- คารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทางวิชาการ ฯลฯ ตั้งไว 9,000 บาท
- คาเย็บปกหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ คาถายเอกสาร และอื่น ๆ ตั้งไว
5,000 บาท
- คาเชาทรัพยสิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี ตั้งไว
5,000 บาท
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ฯลฯ ตั้งไว 5,000 บาท
- คาธรรมเนียมการใชเช็ค ฯลฯ ตั้งไว 2,000 บาท
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด) ตั้งไว 10,000
บาท
- คาโฆษณาและเผยแพร (รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพร ) ตั้งไว
5,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.3.6 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปน
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.7 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับ อากาศ โตะ ตู เครื่องพิมพดีด ฯลฯ ตั้งไว 90,000 บาท
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ ตั้งไว 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

คาวัสดุ ตั้งไว 301,000 บาท
1.3.8 ประเภท วัสดุสํานักงาน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ
เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ แบบพิมพ ซอง ตรายาง ธงชาติ ถังดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.9 ประเภท วัสดุกอสราง ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมอัด เหล็ก
ฉาก น็อต ตะปู ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.10 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนดิสก โปรแกรม หมึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.11 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 6,000 บาท เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.12 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 55,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะ และขนสง เชน ยางนอก ยางใน พวงมาลัย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
1.3.13 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน แผนปาย แผงปดประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลมถายรูป คาลางฟลม
และอัดขยายรูปภาพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.14 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่นของ อบต. องคกร หรือหนวยงานอื่นที่ทําประโยชนในพื้นที่ของ อบต. เชน น้ํามันเครื่อง
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
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1.3.15 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา เชน
หลอดไฟ สายไฟ บัลลาส ปลั๊กไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.16 ประเภท คาวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขา
ลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป

2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว รวม 116,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว รวม 116,000 บาท แยกเปน
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 76,000 บาท
2.1.1 ครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 30,000 บาท
(1) เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัด ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุค จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.2 GHZ และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือ มี HIT ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHZ
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวาขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 300 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพชนิดXGA หรือ WXGA หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 14 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา WiFi (802.11b,g) และ Bluetooth
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
2.1.2 ครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 46,000 บาท
(1) เกาอี้ระดับ 3-6 ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางานระดับ 3-6
จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(2) เกาอี้สํานักงาน ตั้งไว 2,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
จํานวน 1 ตัว ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(3) ตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) ตั้งไว 12,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็ก
2 บาน จํานวน 2 ตู ๆ ละ 6,000 บาท กวางไมนอยกวา 91 ซ.ม. สูงไมนอยกวา 182 ซ.ม. ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
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(4) ตูบานเลื่อนกระจ กเตี้ย (มอก.) ตั้งไว 4,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบาน
เลื่อนกระจกเตี้ย จํานวน 1 ตู กวางไมนอยกวา 88 ซ.ม. สูงไมนอยกวา 88 ซ.ม. ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(5) เครื่องทําลายเอกสาร ตั้งไว 24,500 บาท เพื่อจายเป นคาจัดซื้อเครื่องทําลาย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
ชองใสกระดาษกวาไมนอยกวา 240 มิลลิเมตร
ทําลายเอกสารไดครั้งละไมนอยกวา 10 แผน
ขนาดกระดาษที่ยอยไมกวางกวา 4 มิลลิเมตร
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎในแผนงานบริหารทั่วไป
2.1.3 ประเภท รายจายเพื่อซอมแซม บํารุงโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาซอมแซม บํารุงรักษาโครงสรางครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องจักรกลยานพาหนะ รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร และอื่น ๆ (ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) ตั้งไว
20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกินกวา
5,000 บาท) ตั้งไว 20,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
**************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนโยธา
…………………………………………
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ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 3,756,260 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไว 1,386,260 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 281,400 บาท
เงินเดือน ตั้งไว 281,400 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 250,920 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงาน
สวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 25,480 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพใหกับพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนท องถิ่น ลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
1.1.3 ประเภท เงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิม่ ตาง ๆ เชน เงินที่ปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒใิ หกับพนักงานสวนตําบล, ขาราชการสวนทองถิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานเคหะและชุมชน
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไวรวม 107,360 บาท
1.2.1 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไว 81,480 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงาน
จางของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งไว 25,880 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราวพนักงานจางของ อบต. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 897,500 บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 231,000 บาท
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น
ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.2 ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว 36,000 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวน
ตําบล ขาราชการสวนทองถิ่นและอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเ หลือ
การศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่นและอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
1.3.4 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่นและอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
1.3.5 ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําป) ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง พนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
คาใชสอย ตั้งไว 466,500 บาท
1.3.6 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 266,500 บาท เพื่อจายเปน
- คารับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน เอกสารทางวิชาการ ตั้งไว 1,500 บาท
- คาเย็บปกหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบัญญัติ คาถายเอกสาร และอื่น ๆ
ตั้งไว 1,500 บาท
- คาเชาทรัพยสิน คาบริการรับใช คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดี
ตั้งไว 2,000 บาท
- คาภาษี คาธรรมเนียม รังวัดที่ดิน คาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 2,000 บาท
- คาจางเหมาบริการ (คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําอยางหนึ่งอยางใด) เชน คาจาง
เหมาสูบน้ํา, คากําจัดผักตบชวาและวัชพืช, คาขุดลอกคลองตื้นเขิน, คาจางเหมาแบก
หามสัมภาระ และอื่นๆ ตั้งไว 50,000 บาท
- คาโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 1,500 บาท
- คาถายเอกสารและถายพิมพเขียวแบบแปลนและงานอื่นที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ตาง ๆ ของ อบต. ตั้งไว 2,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองตาซัน หมูที่ 3 ตั้งไว 106,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชคลองตาซัน กวางเฉลี่ย 15.00 ม. ยาวเฉลี่ย 1,200 ม.
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน
- คาติดตั้งไฟฟา ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่
ราชการ คาติดตั้งหมอแปลง คาจางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา คาธรรมเนียม การปรับปรุ ง
ระบบไฟฟา การเพิ่มกําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและ
อุปกรณ โคมไฟฟา หลอดไฟฟา สายไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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1.3.7 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ ฯลฯ ตั้งไว 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง ฯลฯ ตั้งไว 60,000 บาท
- คาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน วัสดุตาง ๆ ตั้งไว 20,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.3.8 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ตั้งไว 100,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ สําหรับเปน คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
อื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
คาวัสดุ ตั้งไว 200,000 บาท
1.3.9 ประเภท คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ เชน คาฟวส สายไฟฟา หลอดไฟฟา โคมไฟ และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน
1.3.10 ประเภท วัสดุกอสราง ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน อิฐ หิน
ปูน ทราย ลูกรัง ยางมะตอย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว รวม 100,000 บาท แยกเปน
1.4.1 ประเภท เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะ
(1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอผักไห ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ดําเนินการขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ หมูที่ 2 (บริเวณบานนายประเสริฐ มีวงศสม ) ตลอดแนว
ระยะทาง 250.00 ม. (ตามประมาณการคาใชจายของการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอผักไ ห) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
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2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว รวม 2,370,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว รวม 52,000 บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 52,000 บาท
2.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํารวจ ตั้งไว 14,000 บาท ดังรายละเอียด
(1) เทปวัดระยะ ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเทปวัดระยะ จํานวน 1 อัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
สายเทปทําดวยวัสดุไฟเบอรกลาส
เทปมีความยาวไมนอยกวา 100 เมตร
มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร และขีดแบงยอยทุก ๆ 2 มิลลิเมตร
หนากวางของเสนเทปไมเกิน 13 มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร
มีดามจับและที่หมุนมวนเทปและโครงปองกันเสนเทปทําดวยพลาสติก
มีปลายแหลมสามารถจรดพื้นได
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(2) เครื่อง GPS ตั้งไว 9,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง GPS จํานวน 1 เครื่อง โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
- มีจํานวนชองรับสัญญาณแบบ Parallel จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง
มีจอภาพ LCD ขนาดไมนอยกวา 5.3x2.7 ซม. และมีไฟสองสวางหนาจอ
ภายในตัวเครื่องประกอบดวย แผนที่ประเทศไทย 1:50,000
มีความคลาดเคลื่อนของการหาตําแหนงไมมากกวา 10 เมตร RMS
- สามารถแสดงจุดพิกัดไดทั้ง UTM และ latitude/longitude
- สามารถบันทึกจุดพิกัดตําแหนงได 1,000 จุด และสรางเสนทางได 20 เสนทาง
บันทึกขอมูลพิกัดอัตโนมัติไดมากถึง 10,000 จุด และสามารถแยกจัดเก็บได 10 track
สามารถใชประเมินขนาดที่ดินได
รองรับสัญญาณดาวเทียมระบบ WAAS
- มีพอรตสําหรับตอเขาคอมพิวเตอร
มีหนวยความจํา 24 MB
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.1.2 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 8,000 บาท
(1) กลองดิจิตอล ตั้งไว 8,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองดิจิตอล
จํานวน 1 กลอง มีความระเอียดไมนอยกวา 10 ลานพิกเซล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน
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2.1.3 ประเภท รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ ตั้งไว
30,000 บาท เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ เครื่องจักรกลยานพาหนะ และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 2,318,000 บาท
2.2.1 โครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พรอมสุขภัณฑหองน้ํา (ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.บานแค) ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการปรับปรุงหองน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พรอมสุขภัณฑหองน้ํา (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานแค) กวาง 3.00 ม. ยาว 3.50 ม. (ตามรายละเอียดแบบ
แปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา

2.2.2 โครงการตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานแค) ตั้งไว
100,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการตอเติมหลังคาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต .บานแค)
กวาง 5.00 ม. ยาว 13.00 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.2.3 โครงการกอสรางอางแปรงฟนศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บานแค)
ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางอางแปรงฟนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บานแค) กวาง 0.80 ม. ยาว 2.50 ม. สูง 1.20 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของ
สวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
2.2.4 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 (บริเวณบานเอื้ออาทร) ตั้งไว 84,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 (บริเวณบานเอื้ออาทร) กวาง 4.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา
0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.5 โครงการกอสรางถมดินปรับภูมิทัศน หมูที่ 1 (บริเวณหลังศาลาประชาคม หมูที่ 1)
ตั้งไว 104,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถมดินปรับภูมิทัศน หมูที่ 1 (บริเวณหลังศาลาประชาคม
หมูที่ 1) กวาง 23.00 ม. ยาว 23.50 ม. ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 ม. หรือปริมาณดินไมนอยกวา 540.50 ลบ.ม.
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.6 โครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 1 (บริเวณศาลาประชาคม หมูที่ 1)
ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางหอกระจายขาว หมูที่ 1 (บริเวณศาลาประชาคม
หมูที่ 1 ขนาดฐานกวาง 0.50 ม. ยาว 0.50 ม. สูง 15.00 ม. โครงสรางเหล็กถัก (ตามรายละเอียดแบบแปลน
และประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

2.2.7 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 2 ตั้งไว 110,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 2 จํานวน 8 เครื่อง ประกอบดวย
1) อุปกรณออกกําลังแขน หนาอก 2) อุปกรณออกกําลังกายแบบดึงแขน หัวไหล 3) อุปกรณลูวิ่ง
เอนกประสงค 4) อุปกรณบริหารแขน เขา ลดหนาทองแบบถีบ 5) อุปกรณบริหารแขนลดหนาทองและ
นวดหลัง 6) อุปกรณยกน้ําหนัก 7) อุปกรณบริหารขา ขอสะโพก 8) อุปกรณซิทอัพ บริหารหนาทอง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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2.2.8 โครงการจัดซื้ออุปกรณเด็กเลน หมูที่ 2 (บริเวณสนามเด็กเลน หมูที่ 2) ตั้งไว
105,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการจัดซื้ออุปกรณเด็กเลน หมูที่ 2 (บริเวณสนามเด็กเลน หมูที่ 2) เปน
เครื่องเด็กเลนกลางแจง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.2.9 โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร หมูที่ 3 (บริเวณคลองตาซัน) ตั้งไว 48,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร หมูที่ 3 (บริเวณคลองตาซัน) กวาง 3.50 ม. ยาว 350.00 ม.
ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 122.50 ลบ.ม. (บริเวณคลองตาซัน) (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.10 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 (บริเวณบานนางสงัด เพ็ชรคุม ) ตั้งไว
45,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 3 (บริเวณบานนางสงัด เพ็ชรคุม) กวาง
3.00 ม. ยาว 43.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 129.00 ตร.ม. พรอมลงลูกรังตาม
สภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.11 โครงการลงลูกรังเสริมไหลทางเสนทางจราจร หมูที่ 3 ตั้งไว 56,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการลงลูกรังเสริมไหลทางเสนทางจราจร หมูที่ 3 กวาง 1.00 ม. ยาว 950.00 ม. ลง
ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 142.50 ลบ.ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.12 โครงการกอสรางศาลากลางหมูบ าน หมูที่ 4 (บริเวณถังประปา) ตั้งไว 350,000
บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางศาลากลางหมูบาน หมูที่ 4 (บริเวณถังประปา) กวาง 10.00 ม. ยาว
15.00 ม. สูง 3.50 ม. (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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2.2.13 โครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5 (บริเวณบานนางศิริ สุขวารี-คลองบาง
ปลากด) ตั้งไว 220,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. หมูที่ 5 (บริเวณบานนางศิริ
สุขวารี-คลองบางปลากด) ทอขนาด 0.60 ม. จํานวน 153 ทอน ระยะทาง 150.00 ม.
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.14 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 (บริเวณบานนางทองชุบ ชุมยิ้ม) ตั้งไว
85,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 (บริเวณบานนางทองชุบ ชุมยิ้ม) กวาง
3.00 ม. ยาว 80.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 240.00 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทาง
ตามสภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.15 โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร หมูที่ 6 (บริเวณบานนางบุญเรือน) ตั้งไว
5,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร หมูที่ 6 (บริเวณบานนางบุญเรือน) กวาง
5.00 ม. ยาว 18.00 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไมนอยกวา 13.50 ลบ.ม. (ตาม
รายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.16 โครงการเพิ่มเสียงไรสาย (ลําโพงฮอรน หมูที่ 6) ตั้งไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการเพิ่มเสียงไรสาย (ลําโพงฮอรน หมูที่ 6) จํานวน 2 จุด (ตามรายละเอียดแบบแปลน
และประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.17 โครงการกอสรางศาลาพักรอนริมทาง หมูที่ 6 (บริเวณถนนสายผักไห-ปาโมก)
ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางศาลาพักรอนริมทาง หมูที่ 6 (บริเวณถนนสายผักไหปาโมก) จํานวน 1 หลัง (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.18 โครงการกอสรางลาน คสล.เอนกประสงค หมูที่ 6 (บริเวณขางบานนางสุวิมล)
ตั้งไว 69,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางลาน คสล.เอนกประสงค หมูที่ 6 (บริเวณขางบานนาง
สุวิมล) ชวงที่ 1 กวาง 9.00 ม. ยาว 22.50 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 202.50 ตร.ม.
(ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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2.2.19 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 7 ตั้งไว 110,000 บาท
เพื่อจายเปนโครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง หมูที่ 7 จํานวน 8 เครื่อง ประกอบดวย
1) อุปกรณออกกําลังแขน หนาอก 2) อุปกรณออกกําลังกายแบบดึงแขน หัวไหล 3) อุปกรณลูวิ่ง
เอนกประสงค 4) อุปกรณบริหารแขน เขา ลดหนาทองแบบถีบ 5) อุปกรณบริหารแขนลดหนาทองและ
นวดหลัง 6) อุปกรณยกน้ําหนัก 7) อุปกรณบริหารขา ขอสะโพก 8) อุปกรณซิทอัพ บริหารหนาทอง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
2.2.20 โครงการเสริมพื้นลาน คสล.เอนกประสงค หมูที่ 7 (บริเวณสนามเด็กเลน)
ตั้งไว 118,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการเสริมพื้นลาน คสล.เอนกประสงค หมูที่ 7 (บริเวณสนาม
เด็กเลน) กวาง 15.00 ม. ยาว 23.00 ม. หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 345.00 ตร.ม.
พรอมลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.
บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.2.21 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณทางเขาบานนายระเบียบ เที่ยงตรง)
ตั้งไว 51,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณทางเขาบานนายระเบียบ
เที่ยงตรง) กวาง 3.00 ม. ยาว 48.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 144.00 ตร.ม.
พรอมลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.
บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.22 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณบานนางประทีบ สุขรักษบานนางสังวาล สุขปญญา) ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8
(บริเวณบานนางประทีบ สุขรักษ-บานนางสังวาล สุขปญญา) กวาง 3.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 120.00 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบ
แปลน และประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตาม
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.23 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณทางเขาลานกีฬาตานยาเสพติด)
ตั้งไว 59,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณทางเขาลานกีฬาตาน
ยาเสพติด) กวาง 2.50 ม. ยาว 68.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 170.00 ตร.ม.
พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและประมาณการราคาของสวนโยธา
อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.2.24 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณบานนางปราณี รังสรรคนายพินิจ รักยิ้ม) ตั้งไว 107,000 บาท เพื่อจายเปนโครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 (บริเวณบาน
นางปราณี รังสรรค-นายพินิจ รักยิ้ม) กวาง 3.00 ม. ยาว 85.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.
ไมนอยกวา 255.00 ตร.ม. พรอมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามรายละเอียดแบบแปลนและ
ประมาณการราคาของสวนโยธา อบต.บานแค) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลบานแค
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายจายงบกลาง
………………………………………………
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รายจายงบกลาง ตั้งไวรวม 2,068,000 บาท แยกเปน
1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 1,706,000 บาท แยกเปน
1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 154,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.3 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว 70,000 บาท เพื่อ
จายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริหารสวนตําบลบานแค ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.4 ทุนการศึกษา ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนคาทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลากร
ดานการศึกษาใหกับพนักงานสวนตําบล ลูกจาง คณะผูบริหาร สมาชิก อบต. และผูมีสิทธิตามระเบียบ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.5 เบี้ยยังชีพ ตั้งไว 1,242,000 บาท เพื่อจายเปนคาสงเคราะหเบี้ยยังชีพ ดังนี้
1.5.1 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 162 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได เปนเงิน 972,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.5.2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 44 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน 12 เดือน ตั้ง
จายจากเงินรายได จํานวน 44 คน เปนเงิน 264,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.5.3 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 1 คน ๆ ละ 500 บาท ตอเดือน จํานวน
12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 1 คน เปนเงิน 6,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
2. ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 362,000 บาท
2.1 เงินสํารองจาย ตั้งไว 362,000 บาท เพื่อจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน หรือ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน หรือเปนเงินสํารองรายจายในกิจการที่งบประมาณทั่วไปตั้งไวไม
พอจาย หรือกิจกรรมที่มีความจําเปนและไมไดตั้งงบประมาณไว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง
*************************************************
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