ส่ วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล ไทรโสภา จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผบู ้ ริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ดังต่อไปนี้
1. สถานะ การคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 องค์การบริ หารส่ วนตาบลได้ประมาณการรายรับไว้ จานวน
19,250,000.- บาท โดยในส่ วนของรายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุ งการจัดเก็บให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และในส่ วนของงบประมาณรายจ่ายได้กาหนดวงเงินจ่ายไว้ 19,250,000.- บาท ซึ่ งคาดว่าจะ
สามารถไปจัดทาบริ การสาธารณะด้านต่างๆให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล เป็ นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีเงิน
สะสมคงเหลืออยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2555 ประมาณ 4,523,385.42 บาท และเงินสารองเงินสะสมคงเหลือ
อีกจานวน 3,977,381.25 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปี ทีผ่ ่ านมาและปี ปัจจุบัน
ในปี งบประมาณที่ผา่ นมา การบริ หารงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบล สามารถ
ดาเนินการบริ หารงบประมาณ ได้ตามประมาณการในข้อบัญญัติงบประมาณ และตาม ภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้อง
ดาเนินการเพื่อบริ การให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ครอบคลุมทุกรายการ

รายรับปี งบประมาณ 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 19,250,000.00 บาท
รายรับ
ก. รายได้ จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
2. ภาษีบารุ งท้องที่
3. ภาษีป้าย
หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต
1.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการขายสุ รา
2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวใบอนุญาตการพนัน
3.ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
4.ค่าปรับผิดสัญญา
5.ค่าธรรมเนียมการออกหนังสื อรับรองฯ
6.ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ น
อันตราย
7.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิ ชย์
8. ค่าปรับอื่นๆ

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2554
ปี 2555
399,407.68
301,000.00
127,219.20
116,500.00
52,833.50
43,000.00
73,985.70
73,000.00
400.00
500.00

ประมาณการ
ปี 2556
413,000.00
134,400.00
60,000.00
74,000.00
400.00

154,604.00
2,140.00
2,900.00
139,408.00
5,750.00
3,600.00

34,500.00
2,500.00
10,000.00
22,000.00
-

116,600.00
2,400.00
3,000.00
100,000.00
6,000.00
4,000.00

150.00
656.00

-

200.00
1,000.00

หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

52,085.48
52,085.48

30,000.00
30,000.00

52,000.00
52,000.00

หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
1. ค่าขายแบบแปลนก่อสร้าง
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น

65,499.00
62,840.00

120,000.00
115,000.00
5,000.00

110,000.00
100,000.00

2,659.00

10,000.00

หมายเหตุ

ข.รายได้ ทรี่ ัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อบต.

18,607,058.67 18,639,000.00

18,837,000.00

หมวดภาษีอากร
1. ภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ กระจายอานาจ
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. ภาษีสุรา
4. ภาษีสรรพสามิต
5. ค่าภาคหลวงแร่
6. ค่าภาคหลวงปิ โตรเลี่ยม
7. ค่าธรรมเนียมสิ ทธิ์ และนิติกรรมที่ดิน
8. อากรรังนกอีแอ่น

11,051,341.67 11,089,000.00
5,013,618.83 5,500,000.00
2,215,387.74 1,908,000.00
161,129.98
178,000.00
870,803.28 800,000.00
2,097,910.28 2,150,000.00
267,587.86 110,000.00
47,589.54 105,000.00
154,061.00 118,000.00
223,253.16 220,000.00

11,237,000.00
5,020,000.00

หมวดเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและ
กิจการ
อื่นทัว่ ไป(เงินอุดหนุนทัว่ ไป) ภารกิจเลือกทา
รวม

7,555,717.00
7,555,717.00

2,250,000.00
170,000.00
880,000.00
2,100,000.00
268,000.00
50,000.00
250,000.00
249,000.00

7,550,000.00
7,550,000.00

7,600,000.00
7,600,000.00

19,006,466.35 18,940,000.00

19,250,000.00

2.2 รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน/แผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
- แผนงานบริ หารทัว่ ไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านการบริการชุ มชนและสั งคม
- แผนงานสาธารณสุ ข
- แผนงานเคหะชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้ านเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
ด้ านการดาเนินงานอืน่
-แผนงานงบกลาง
รวม

งบประมาณ
ปี 2556
7,708,710.00
235,000.00
120,000.00
5,711,580.00
3,984,210.00
751,000.00
0.00
115,000.00
50,000.00
574,500.00
19,250,000.00

หมายเหตุ

2.3 รายจ่ ายตามหมวดรายจ่ าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
3. หมวดค่าจ้างชัว่ คราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
8. หมวดรายจ่ายอื่น
รวม

จ่ ายจริง
งบประมาณ งบประมาณ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
956,171.00
838,900.00
574,500.00
3,761,425.37 4,042,640.00 5,338,590.00
661,880.00
687,700.00
4,356,021.42 5,996,580.00 6,132,860.00
154,800.00
144,550.00
122,821.34
1,837,100.00 2,031,200.00 1,873,800.00
3,888,593.91 5,174,000.00 4,458,000.00
40,000.00
40,000.00
605,524.00
15,527,657.04 18,940,000.00 19,250,000.00

หมายเหตุ

ส่ วนที่ 2
ข้ อบัญญัติ
เรื่อง

งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556

ของ

องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2556
ของ องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
*****************************************************
หลักการ
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้
ก. ด้ านบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารทัว่ ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ด้ านการบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานสาธารณสุ ข
2. แผนงานเคหะชุมชน
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค. ด้ านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1.แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 19,250,000.00 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

7,708,710.00 บาท
235,000.00 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

120,000.00
5,711,580.00
3,984,210.00
751,000.00
0.00
115,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม

50,000.00 บาท

ยอดรวม

574,500.00 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอด
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 จึงเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อสมาชิก
พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้ อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
****************************************
โดยเป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2556 ขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา และโดยอนุมตั ิของนายอาเภอ
พระแสง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล เรื่ อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556
ข้อ 2. ข้อบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
19,250,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้ านบริหารทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารทัว่ ไป
ยอดรวม 7,708,710.00 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 235,000.00 บาท
ข. ด้ านการบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานสาธารณสุ ข
ยอดรวม 120,000.00 บาท
2. แผนงานเคหะชุมชน
ยอดรวม 5,711,580.00 บาท
3. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 3,984,210.00 บาท
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม 751,000.00 บาท
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
0.00 บาท
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม 115,000.00 บาท
ค. ด้ านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
50,000.00 บาท
ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1.แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 574,500.00 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ 3
ข้อ 5. ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
ให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลมีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติน้ ี

ประกาศ ณ วันที่...........เดือน กันยายน พ.ศ. 255

(ลงนาม)...........................................................
(นายเชลงศักดิ์ ธรรมสุ วรรณ)
ตาแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา

อนุมตั ิ

(ลงนาม).......................................................

5

ส่ วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ

องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
************************************************
คาชี้แจงประมาณการรายรับ
ด้วยปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริ หาร องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา ได้ต้ งั ประมาณการ
รายรับ ตามงบประมาณทัว่ ไป เป็ นเงิน 19,250,000.-. บาท จาแนกได้ดงั นี้
ก. รายได้ ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
รวม 11,371,400.- บาท
1.1 ภาษีบารุ งท้องที่ จานวน 74,000.- บาท
- ประมาณการใกล้เคียงกับปี ที่ผา่ นมา และโดยคานวณตั้งรับตามทะเบียนผูเ้ สี ยภาษี และผูต้ กค้าง
ที่จะมายืน่ สารวจใหม่ เฉพาะที่ดินที่มีเอกสารสิ ทธิ
1.2 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน จานวน 60,000.- บาท
- ประมาณการสูู งกว่าที่กบั ปี ที่ผา่ นมา โดยคานวณตั้งรับตามทะเบียนผูเ้ สี ยภาษี
1.3 ภาษีป้าย จานวน 400.- บาท
- ประมาณการใกล้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา โดยคานวณตั้งรับตามทะเบียนผูเ้ สี ยภาษี
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กระจายอานาจ จานวน 5,020,000.- บาท
- ประมาณการ ใกล้เคียงกับ ปี ที่ แล้ว โดย คานวณตั้งรับตามสถิติ ใกล้เคียงราย รับจริ งของปี
งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จานวน 2,250,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 170,000 .- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.7 ภาษีสุรา จานวน 880,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.8 ภาษีสรรพสามิต จานวน 2,100,000.- บาท
- ประมาณการโดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 268,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา

1.10
1.11
-

ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม จานวน 50,000.- บาท
ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมที่ดิน จานวน 250,000.- บาท
ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติสูงกว่าปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากในพื้นที่ ได้มี
การออกกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินเพิ่มขึ้น
1.12 ภาษีรังนกอีแอ่น จานวน 249,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
ข. รายได้ ทมี่ ิใช่ ภาษีอากร
1. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับ และใบอนุญาต รวม 116,600. - บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน จานวน 2,400.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.2 ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจร จานวน 3,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.3 ค่าปรับผิดสัญญา จานวน 100,000.- .บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.4 ค่าธรรมเนียมการออกหนังสื อรับรอง จานวน 6,000.- .บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.5 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย จานวน 4,000.- .บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิ ชย์ จานวน 200.- .บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
1.7 ค่าปรับอื่นๆ จานวน 1,000.- .บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณปี ที่ผา่ นมา
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน รวม 52,000.- บาท
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน 52,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรายรับจริ งของปี งบประมาณที่ผา่ นมา

3. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้ 110,000.- บาท
3.1 รายได้เบ็ดเตล็ด จานวน 10,000.- บาท
- ประมาณการ สู งกว่าที่ที่ผา่ นมา โดย คานวณตั้งรับตามสถิติ ใกล้เคียงราย รับจริ งของ
ปี งบประมาณปี ที่แล้ว
3.2 เงินค่าขายแบบแปลน จานวน 100,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรับจริ งของปี งบประมาณที่ผา่ นมา
ค. เงินช่ วยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน รวม 7,600,000.- บาท
1. เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทัว่ ไป จานวน 7,600,000.- บาท
- ประมาณการ โดยคานวณตั้งรับตามสถิติใกล้เคียงรับจริ งของปี งบประมาณที่ผา่ นมา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานบริหารทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารกิจการทัว่ ไปขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. เพื่อให้การดาเนินงานแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชนเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว
3. เพื่อให้การบริ หารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เพื่อให้การบริ หารงานในด้านกิจการสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
5. เพื่อให้งานด้านนโยบายและแผนขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดาเนินงานเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ
กฎหมายและแบบแผนของทางราชการ
6. เพื่อให้การบริ หารงานด้านการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้ อจัดจ้าง การจัดเก็บภาษีรายได้ ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
7. เพื่อให้การดาเนินการด้านประชาสัมพันธ์ท้ งั ในส่ วนที่เป็ นกิจการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
และ
ข่าวสารของส่ วนราชการอื่นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
8. เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทานิติกรรมต่าง ๆ ของ องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย
งานทีท่ า
1. บริ หารงานบุคคล
2. การดาเนินการกิจการสภาและการประชุมสภา
3. งานการเงินและบัญชี การจัดเก็บสถิติขอ้ มูล จัดทางบประมาณ
4. งานพัสดุ การจัดซื้ อจัดจ้าง การเก็บรักษา การลงทะเบียนพัสดุครุ ภณั ฑ์ การซ่อมแซมบารุ งรักษาครุ ภณั ฑ์
5. การจัดเก็บรายได้ การเร่ งรัดลูกหนี้ต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
6. งานรวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล
7. ประชาสัมพันธ์ จัดทาประกาศต่าง ๆ
8. จัดทานิติกรรมต่าง ๆ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด
งบประมาณรวม
6,536,630.- บาท
2. ส่ วนการคลัง
งบประมาณรวม
1,378,080.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ หารทัว่ ไป (00100)
แผนงานบริ หารทัว่ ไป (00110)
งาน
1. งานบริ หารทัว่ ไป

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา
3,919,170

ค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
ชั่วคราว
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
216,460
1,973,000
134,000

206,000

0

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
88,000

เงินอุดหนุน

รายจ่ ายอืน่

2. งานบริ หารงานคลัง

753,840

234,240

390,000

0

0

0

0

รวม

4,673,010

450,700

2,363,000

134,000

206,000

0

88,000

รวม

หน่ วยงาน

6,536,630 1. งาน
บริ หาร
ทัว่ ไป
1,378,080 2. งาน
บริ หารงาน
คลัง

7,914,710

รวม

รหัสบัญชี
00111

11113

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
1. รักษาความสงบเรี ยบร้อยภายใน องค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. เพื่อบริ หารจัดการด้านการป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน
3. เพื่อการบริ หารและวางแผนการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานทีท่ า
1. บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน องค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. ปฏิบตั ิตามแผนงานป้ องกันฝ่ ายพลเรื อน
3. ดาเนินงานตามแผนงานป้ องกันและระงับอัคคีภยั
4. งานบริ หารงานบุคคลของผูท้ ี่ดาเนินงานด้านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. การจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
สานักงานปลัด งบประมาณรวม

235,000. - บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ หารทัว่ ไป (00100)
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
1. งานป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรื อนและ

0

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
0
125,000
0
0
40,000

0

0

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา

ค่ าจ้ าง
ชั่วคราว

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
70,000

235,000

70,000

235,000

รวม

ระงับอัคคีภยั

รวม

125,000

0

0

40,000

หน่ วยงาน

รหัสบัญชี

สป.

00123

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานสาธารณสุ ข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริ การด้านสาธารณสุ ขต่าง ๆ ในเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบล เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
2. เพื่อจัดการด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพประชาชนให้มีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
3. เพื่อวิจยั วางแผน และประชาสัมพันธ์การส่ งเสริ มงานด้านการสาธารณสุ ข
4. เพื่อควบคุม ป้ องกันการระบาดของโรคติดต่อในชุมชน รวมทั้งให้บริ การด้านสาธารณสุ ขและส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริ ม ป้ องกัน และฟื้ นฟูสุขภาพอนามัยของบุคคลและชุมชน
งานทีท่ า
1. จัดโครงการให้ความรู ้ดา้ นการป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพ
2. เก็บข้อมูล วางแผน วิจยั ด้านสาธารณสุ ข
3. บริ หารงานบุคคลของผูท้ ี่ดาเนินงานด้านสาธารณสุ ข
4. การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด งบประมาณรวม

120,000. - บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุ ข (00220)
งาน
1. งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข

รวม

0

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
0
40,000
0
80,000
0

0

0

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา

ค่ าจ้ าง
ชั่วคราว

40,000

0

80,000

0

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง

รวม
0

120,000

0

120,000

หน่ วยงาน

รหัสบัญชี

สป.

00221

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานเคหะและชุ มชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนการบริ การสาธารณะในเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. เพื่อดาเนินการด้านการรักษาความสะอาด ถนน ลาน้ าในชุมชนให้ถูกต้องตามสุ ขลักษณะ
3. เพื่อให้การบริ การสาธารณะแก่ชุมชน
4. เพื่อจัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู ใน องค์การบริ หารส่ วนตาบล
งานทีท่ า
1. การจัดให้มีแสงสว่าง ถนนหนทาง คูคลอง
2. เก็บข้อมูล วางแผน วิจยั ด้านการบริ การสาธารณะของชุมชน
3. บริ หารงานบุคคลของผูท้ ี่ดาเนินการด้านช่าง
4. การจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการดาเนินการ
5. การดาเนินงานด้านการก่อสร้าง ซ่อมแซมบารุ งรักษาถนน ท่อระบายน้ า และทางเท้า
6. การดูแล ปรับปรุ งสวนสาธารณะ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. ส่ วนโยธา งบประมาณรวม

5,505,580.-บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
1. งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน

รวม

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา
665,580

665,580

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
ชั่วคราว
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
216,000
530,000
0
0
0

216,000

530,000

0

0

0

ค่ าครุ ภัณฑ์
รวม
หน่ วยงาน
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
4,094,000 5,505,580 ส่ วนโยธา

4,094,000 5,505,580

รหัสบัญชี
00241

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินงานบริ หารการศึกษา ให้มีระบบ ประหยัด และมีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
2. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา
3. ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนรวมถึงสนับสนุนวัสดุในการเรี ยนการสอนทุกระดับ
4. เพื่อทานุบารุ งและส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมในเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบล
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานประเพณี ต่าง ๆ
6. ส่ งเสริ มสนับสนุนการกีฬา
งานทีท่ า
1. การบริ หารทัว่ ไป
2. การส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษา
3. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญต่าง ๆ
4. งานประเพณี วฒั นธรรม
5. ส่ งเสริ มภูมิปัญญาชาวบ้าน
6. งานส่ งเสริ มการกีฬา
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด

งบประมาณรวม 3,984,460.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา(00210)
งาน
1. งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา

รวม

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา
0

0

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
ชั่วคราว
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
21,000
2,384,860
10,800 1,567,800
-

21,000

2,384,860

10,800

1,567,800

0

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง

รวม
- 3,984,460

0 3,984,460

หน่ วยงาน

รหัสบัญชี

สป.

00212

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทานุบารุ งและส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรมในเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. ส่ งเสริ มและสนับสนุนงานประเพณี ต่าง ๆ
3. ส่ งเสริ มสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
งานทีท่ า
1. การบริ หารทัว่ ไป
2. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสาคัญต่าง ๆ
3. งานประเพณี วฒั นธรรม
4. ส่ งเสริ มภูมิปัญญาชาวบ้าน
5. งานส่ งเสริ มการกีฬา
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด งบประมาณรวม

751,000. - บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งาน
1. งานกีฬาและ
นันทนาการ
2. งานการศาสนา

0

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
0
250,000
0
131,000
0

0

0

300,000

0

70,000

0

0

550,000

0

201,000

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา

ค่ าจ้ าง
ชั่วคราว

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง

รวม

หน่ วยงาน

0

381,000

0

00262

0

0

370,000

0

00263

0

0

751,000

0

วัฒนธรรมท้องถิ่น

รวม

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานสั งคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผสู้ ู งอายุ และผูพ้ ิการได้รับการดูแลด้านคุณภาพชีวติ
2. เพื่อ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมที่ขาดผูด้ ูแล
งานทีท่ า
1. การบริ หารทัว่ ไป
2. สารวจข้อมูล
3. ประชุมพิจารณาเพื่อรับการช่วยเหลือ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด งบประมาณรวม

0.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการสังคมสงเคราะห์ (00230)
งาน
1. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

0

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
0
0
0
0
0

รวม

0

0

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา

ค่ าจ้ าง
ชั่วคราว

0

0

0

0

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง

รวม
0

0

0

0

หน่ วยงาน

รหัสบัญชี

สป.

00232

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาของชุมชน
3. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้ของชุมชน
งานทีท่ า
1. การจัดประชุม อบรม สัมมนาประชาคม
2. การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่ วมคิดร่ วมทา ร่ วมแก้ไขปั ญหาชุมชน
3. การรณรงค์กิจกรรมที่ทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ เช่น การส่ งเสริ มอาชีพ
4. การสงเคราะห์ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส
5. อุดหนุนกรรมการกีฬาหมู่บา้ น
6. ส่ งเสริ มสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์กีฬา
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุน คณะกรรมการกีฬาหมู่บา้ น
8. อุดหนุนกลุ่มสตรี
9. อุดหนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ตาบล
10. อุดหนุนหรื อดาเนินการอื่น ๆ ตามแผนงาน
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด

งบประมาณ 115,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริ การชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งาน
1. งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง

0

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
0
90,000
0
25,000
-

0

0

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา

ค่ าจ้ าง
ชั่วคราว

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง

รวม
0

115,000

0

115,000

และชุมชน

รวม

90,000

0

25,000

0

หน่ วยงาน

รหัสบัญชี

สป.

00253

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อดาเนินการด้านการเกษตรเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานทีท่ า
1. โครงการตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูแ่ ละพระบรมราชินีนาถ
2. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
3. โครงการสนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อดาเนินกิจกรรม
หน่ วยงานรับผิดชอบ
สานักงานปลัด

งบประมาณ 50,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00310)
งาน
1. งานส่ งเสริ มการ
เกษตร

รวม

0

เงินอุดหนุน รายจ่ ายอืน่
ค่ าตอบแทนใช้
ค่ า
สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
0
50,000
0
0
0

0

0

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา

ค่ าจ้ าง
ชั่วคราว

50,000

0

0

0

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง

รวม
0

50,000

0

50,000

หน่ วยงาน

รหัสบัญชี

สป.

00321

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการดาเนินงานอืน่
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. บริ หารงานเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย
2. เพื่อให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็ นไปตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้
3. เพื่อให้การบริ หารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
งานทีท่ า
1. บริ หารงานเกี่ยวกับการชาระหนี้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ย
2. บริ หารงานตามข้อผูกพันที่มีกฎหมายหรื อผูกพันไว้กบั บุคคลภายนอก
3. ตั้งเงินสารองจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า
4. เพื่อดาเนินการปรับปรุ งกิจการจราจรในเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบล
5. บริ หารงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการศึกษาของผูบ้ ริ หาร สมาชิก พนักงานและพนักงานจ้าง

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด

งบประมาณรวม 574,500.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
งาน
1. งานงบกลาง

รวม

เงินเดือนและ
ค่ าจ้ างประจา
0

ค่ าจ้ าง
ชั่วคราว
0

ค่ าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ

0

0

0

เงินอุดหนุน
ค่ า
สาธารณูปโภค
0
0

0

0

รวม

หน่ วยงาน

รหัสบัญชี

0

ค่ าครุ ภัณฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่ งก่ อสร้ าง
0

574,500

สป.

00411

0

0

574,500

รายจ่ ายอืน่

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สานักงานปลัด
*****************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 11,791,840. - บาท
1. รายจ่ ายประจา งบประมาณตั้งไว้ 11,633,840. - บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา งบประมาณตั้งไว้ รวม 3,919,170.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง) รหัสบัญชี 521000
1.1.1 ประเภทเงินเดือนผูบ้ ริ หาร งบประมาณตั้งไว้ 514,080.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล รองนายกองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลจานวน 2 คน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 210100
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง นายก/รองนายก งบประมาณตั้งไว้ 42,120.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล รองนายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 2 คน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 210200
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ นายก /รองนายก งบประมาณตั้งไว้ 42,120.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล รองนายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล จานวน 2 คน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 210300
1.1.4 ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งบประมาณตั้งไว้ 86,400.- บาท
- เพื่อจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นรายเดือน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 210400

1.1.5 ประเภทค่าตอบแทน ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 1,540,800.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา องค์การ
บริ หารส่ วนตาบล จานวน 14 คน เป็ นรายเดือน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 210600
เงินเดือน (ฝ่ ายประจา) รหัสบัญชี 522000
1.1.
6 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 1,403,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน
พนักงานส่ วนตาบล ตาแหน่งปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล หัวหน้าสานักงานปลัด เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นโยบายและแผน บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล ฯลฯ พร้อมปรับปรุ งเงินเดือน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 220100
1.1.7 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 248,250.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพ พนักงานส่ วนตาบล ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานปลัด เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบาย
และแผน บุคลากร นักวิชาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 220200
1.1.8 ประเภทเงินประจาตาแหน่ง งบประมาณตั้ง ไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งดารงตาแหน่ง นักบริ หารงาน อบต.ระดับ 6-8 เป็ นรายเดือน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงานบริหารทัว่ ไป บริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 220300

1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว งบประมาณตั้งไว้ รวม 237,460. - บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 162,960. -บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างในตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา และผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 220600
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพ งบประมาณตั้งไว้ 74,500. -บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่ม
พนักงานจ้างในตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จานวน 1 อัตรา และผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน 1 อัตรา ฯลฯ
และค่าตอบพนักงานจ้าง ที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง ผูช้ ่วยครู ผดู ้ ูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ในส่ วนที่สูงกว่าที่
รัฐจัดสรรให้
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) จานวน 53,500 บาท และ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) จานวน 21,000 บาท รหัสบัญชี 220700
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ รวม 5,212,860.- บาท
ค่ าตอบแทน งบประมาณตั้งไว้ 745,000.- บาท ประกอบด้ วย
1.3.1 ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้
600,000. - บาท ดังนี้
- ค่าตอบแทนประเภทผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตั้งไว้ 580,000..- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล) แก่พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง กรณี ที่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจาก
คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีให้มีสิทธิ รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกาหนด
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 310101
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการซื้ อหรื อการจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการดาเนินการซื้ อหรื อการจ้าง หรื อผูค้ วบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบพัสดุ ฯ ซึ่ งกฎหมายกาหนดให้ได้รับเงินค่าตอบแทนในการ ปฏิบตั ิหน้าที่แต่ละครั้ง
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 310102
1.3.2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา งบประมาณตั้งไว้ 20,000. –บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาของพนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง กรณี ที่มีความ
จาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานนอกเวลาปกติ หรื อในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป)รหัสบัญชี 310300

1.3.3 ค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่ วนตาบล ที่มีสิทธิ เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป)รหัสบัญชี 310400
1.3.4 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณตั้งไว้ 15,000. - บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าเล่าเรี ยนบุตรให้แก่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น และพนักงานส่ วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ตลอดปี งบประมาณ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 310500
1.3. 5 ค่าตอบแทนประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อจ่ายให้แก่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นพนักงานส่ วนตาบล และครอบครัว ตลอดปี งบประมาณ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 310600
ค่ าใช้ สอย งบประมาณตั้งไว้ 2,481,000. - บาท ประกอบด้ วย
1.3.6 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ งบประมาณตั้งไว้ 280,000.- บาท ดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การทาสิ่ งของต่าง ๆ จ้างเหมาแรงงานในการดาเนินการขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล เป็ นครั้งคราวตามความจาเป็ น จานวน 150,000.- บาท เช่น ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด ค่า
ประกันภัยรถยนต์ ค่าจ้างเหมา กาจัดปลวก กาจัดสิ่ งปฏิกลู ค่าจ้างเหมาการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. รวมทั้งการ
เข้าปกหนังสื อ ค่าเย็บเล่มหนังสื อ เช่น ข้อบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และอื่นๆ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) จานวน 120,000 บาท และ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) จานวน 30,000 บาท รหัสบัญชี 320101
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
งบประมาณ ตั้งไว้ 80,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมหรื อค่าลงทะเบียนขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เช่นค่าลงทะเบียนในการส่ ง
พนักงานส่ วนตาบล คณะผูบ้ ริ หารหรื อสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ไปฝึ กอบรมสัมมนา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320102
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าโฆษณาและเผยแพร่ กิจการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดจนค่าสิ่ งพิมพ์ การ
จัดทาสื่ อต่าง ๆ ที่ บุคคลภายนอกดาเนินการให้ จานวน 40,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320103
- เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หนังสื อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน งาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 10,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320104

1.3.7 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ งบประมาณตั้งไว้ 230,000. - บาท
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคล หรื อคณะบุคคลที่มาให้คาแนะนาในการปรับปรุ งงาน
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อเยีย่ มชมกิจการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ในโอกาสต่างๆ เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่ งจาเป็ นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320201
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล เช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ต่างๆ เครื่ องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และ ค่าบริ การต่าง ๆ
งบประมาณ ตั้งไว้ 20,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320202
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ซึ่งเป็ นวันสาคัญทางราชการ เช่น งานรัฐพิธี พิธีการ ทาง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมต่าง ๆ ที่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม ) รหัสบัญชี 320203
1.3.8 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
งบประมาณตั้งไว้รวม 1,931,000.- บาท แยกเป็ น
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือก ตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลไทรโสภา และสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้ 250,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320301
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั สาหรับนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล รอง
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล พนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง
ที่ตอ้ งเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น ตลอดจนการไปอบรมสัมมนาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล งบประมาณ
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปงานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320302
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัด ซื้ อพวงมาลัย พวงมาลา กระเช้าดอกไม้ สาหรับร่ วมในงานพิธีต่าง ๆ ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 5,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320303

- เพื่อจ่ายเป็ นค่า จัดซื้ อของขวัญ ของรางวัล เช่น ถ้วยรางวัล เงินรางวัล โล่ห์รางวัล ฯลฯ ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 3,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320304
- เพื่อ จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สาหรับพิธีสวนสนามสมาชิก อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อน ( อปพร.) งบประมาณ ตั้งไว้ 15,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ) รหัสบัญชี 320305
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย ในการจัดทาโครงการตาม พระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ
โครงการพระราชเสาวนีย ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ งบประมาณ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าต้นไม้ ค่าปรับพื้นที่ ค่าบารุ งรักษา ค่าจ้างเหมาบริ การอื่นๆที่จาเป็ นในการจัดทา
โครงการปลูกต้นไม้ สองข้างทางถนนสายหลักภายในหมู่บา้ น แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ และค่าใช้จ่ายใน
การจัดทาโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องๆ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) รหัสบัญชี 320306
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี เช่นงานส่ งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่ งานประเพณี
สงกรานต์ งานวันเด็ก งานพระแสงราลึก และงานประเพณี อื่นๆ งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท โดยจ่าย
เป็ นค่าปั จจัยถวายพระ ค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ฯลฯ ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอื่นที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลอนุเคราะห์หรื อช่วยเหลือเช่น หมู่บา้ น โรงเรี ยน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม) รหัสบัญชี 320307
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการ แข่งขันกีฬา งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าแข่งขัน
กีฬาสร้างความสามัคคีส่งเสริ มสุ ขภาพตาบลไทรโสภา กีฬาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กของ อบต. กีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งนักกีฬาเข้าร่ วมการ
แข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ฯลฯ เช่น ค่าป้ ายผ้า ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเก็บตัวนักกีฬาทาการฝึ กซ้อมก่อนการแข่งขัน
ค่าอาหารเครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) รหัสบัญชี 320308
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทาประชาคมหมู่บา้ นและประชาคมตาบล เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการปฏิบตั ิงานทุกขั้นตอนตั้งจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารว่าง , ค่าอาหารกลางวัน , ค่าวัสดุ , ค่า
เอกสารต่าง ๆ ค่าวิทยากร หรื อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็ นในการจัดทาประชาคม งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเสริมสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน) รหัสบัญชี 320309
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ได้แก่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารสาหรับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงาน ให้แก่ พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง อปพร. ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงบประมาณตั้งไว้ 70,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ) รหัสบัญชี 320310

- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึ กอบรมประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิ ปไตย และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นงบประมาณตั้งไว้
20,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเสริมสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน) รหัสบัญชี 320311
- เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่าย ในการฝึ กอบรมทบทวน อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ( อ ปพร.)
งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ) รหัสบัญชี 320312
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของพนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน กลุ่มอาชีพ และชมรมต่าง ๆ ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 320313
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย ในการจัดทาโครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนาชุมชน ในพื้นที่ตาบลไทรโสภา
ใน หลักสู ตรต่าง ๆ เพื่อให้ความรู ้ และพัฒนาศักยภาพของแกนนาชุมชนในด้านต่างๆ งบประมาณ
ตั้งไว้
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย ในการอบรม เช่นค่าอาหารเครื่ องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเสริมสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน) รหัสบัญชี 320314
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ ต่อต้านยาเสพติด งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการโครงการต่อต้านยาเสพติด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเสริมสร้ างความเข้ มแข็งชุ มชน) รหัสบัญชี 320315
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ ในการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ งบประมาณตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย เป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป ) รหัสบัญชี 320316
- เพื่อจ่ายเป็ นจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตาบล งบประมาณ ตั้งไว้ 798,000.- บาท แยกเป็ น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
บ้านประตูพลิกจานวน 210,000 บาท ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านต้นไทรจานวน 189,000 บาท ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กบ้านราษฎร์พฒั นา จานวน 399,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป จานวน 798,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) รหัสบัญชี 32017

- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย ในการจัดทาโครงการ หนึ่งตาบลหนึ่งถนนสวย งบประมาณตั้งไว้ 20,000.บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ ค่าอาหารเครื่ องดื่ม ค่าพันธ์ไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) รหัสบัญชี 320318
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการ เพื่อส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ื นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุ งทัศนียภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ และ
แก้ไขปั ญหาภาวะโลกร้อนในพื้นที่ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารสุ ข งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุ ข ) รหัสบัญชี 320319
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย ในการจัดทาโครงการ ส่ งเสริ มสนับสนุนการดาเนินงาน การประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรื อวิถีชุมชน ระดับครัวเรื อน ระดับชุมชน และ
ระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน งานส่ งเสริมสนับสนุนความ
เข้ มแข็งและชุ มชน) รหัสบัญชี 320320
- เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย ในการจัดทาโครงการ เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของเด็ก
งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) รหัสบัญชี
320321
1.3.9 ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินงบประมาณตั้งไว้
40,000.-บาท ดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บารุ งรักษาทรัพย์สิน หรื อครุ ภณั ฑ์ที่ชารุ ด หรื อเสี ยหาย ให้ใช้
การได้ดี ได้แก่ อาคารสานักงาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง กล้องถ่ายรู ป เครื่ องขยายเสี ยงคอมพิวเตอร์
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก และทรัพย์สินอื่น ๆ เป็ นต้น งบประมาณตั้งไว้ 40,000. - บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) จานวน 40,000.- บาท รหัสบัญชี 320400
ค่ าวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ 1,986,860.- บาท ประกอบด้ วย
1.3.10 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุสานักงาน งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซื้ อวัสดุ
สานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษ ปากกา น้ าดื่ม เป็ นต้น แบบพิมพ์ต่างๆที่จาเป็ นฯลฯ ซึ่ งมีราคาไม่เกิน 5,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) จานวน 60,000 บาท และ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) จานวน 40,000 บาท รหัสบัญชี 330100

1.3.11 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท แยกเป็ น
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุและ อุปกรณ์ไฟฟ้ า สาหรับติดตั้งหรื อซ่อมแซม เปลี่ยนไฟฟ้ าที่ชารุ ดใน
สานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล เช่น ฟิ วส์ บัลลาส สายไฟฟ้ า หลอดไฟฟ้ าสตาร์ทเตอร์ เทปพันสายไฟ
ปลัก๊ ไฟฟ้ า ขาหลอด สายโทรศัพท์ ไมค์ ขาไมค์ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 330200
1.3.12 ค่าวัสดุ ประเภท งานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งไว้ 44,000. - บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุงานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งไว้ 44,000. - บาท เช่น แปรง สบู่
ผงซักฟอก ที่นอน หมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าผืนสาหรับต กแต่ง ถ้วยชาม ช้อนส้อม ชุดกาแฟ น้ าดื่ม เป็ นต้น
สาหรับใช้ในสานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) จานวน 20,000 บาทและ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) จานวน 24,000 บาท รหัสบัญชี 330300
1.3.13 ค่าวัสดุอาหารเสริ มนม งบประมาณตั้งไว้ 1,469,860 บาท แยกเป็ น
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ มนมให้แก่เด็กเล็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่อยูใ่ นความรับผิดชอบขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล งบประมาณ ตั้งไว้ 372,400.- บาท แยกเป็ น ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านประตูพลิกจานวน
98,000 บาท ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านต้นไทร จานวน 88,200 บาท ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านราษฎร์พฒั นา
จานวน 186,200 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) รหัสบัญชี 330401
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ มนมให้แก่เด็กนักเรี ยนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ที่อยูใ่ นเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล งบประมาณ ตั้งไว้ 1,097,460.-บาท แยกเป็ น โรงเรี ยนบ้านประตูพลิก
จานวน 469,560 บาท โรงเรี ยนบ้านบางพาจานวน 262,080 บาท โรงเรี ยนบ้านราษฎร์พฒั นาจานวน 365,820
บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) รหัสบัญชี 330402
1.3.14 ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
จัดซื้ อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เช่น แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 330700
1.3.15 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิ น น้ า มันเครื่ อง จารบี น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟื องท้าย
เพื่อบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ของ รถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ เครื่ องพ่นหมอกควัน และเครื่ องจักรกลที่
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 330800

1.3.16 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000. - บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อ สารเคมี น้ ายาเคมีในการป้ องกันและกาจัดยุงลาย วัคซี นป้ องกัน โรคพิษสุ นขั
บ้า วัคซี นสาหรับคุมกาเนิดสุ นขั และจัดซื้ อยาสามัญประจาบ้านและเวชภัณฑ์ไว้ประจาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข) รหัสบัญชี 330900
1.3.17 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อกระถาง
ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ ยเคมี และวัสดุอื่น ๆ เพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมบริ เวณสานักงาน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่อื่นที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ อบต.
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร) รหัสบัญชี 331000
1.3.18 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
จัดซื้ อ จัดจ้าง ทาวัสดุในการประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ าย แผงปิ ดประกาศ ฟิ ล์มถ่ายรู ป อักษรลอก เป็ นต้น
ป้ ายเตือนต่าง ๆ ที่เป็ นจุดอันตราย ป้ ายตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐ ป้ ายนิทรรศการเคลื่อนที่ ป้ ายเขต อบต.และ
ป้ ายอื่น ๆ ที่จาเป็ นต้องใช้ในราชการ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 331100
1.3.19 ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุกีฬา งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า วัสดุอุปกรณ์กีฬา
เช่น ลูกฟุตบอล ห่วงยาง ไม้แบตมินตัน ลูกปิ งปอง ตะกร้อ วอลเลย์บอล ฯลฯให้กบั หมู่บา้ นเพื่อใช้ในการ
ฝึ กซ้อมพัฒนาทักษะกีฬา ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย ก่อนมีการแข่งขัน กีฬาต่างๆ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ) รหัสบัญชี
331300
1.3.20 ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 43,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น กระดาษต่อเนื่อง แผ่นจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรื อแถบหมึก ผงหมึก เป็ นต้น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) จานวน 40,000 บาท และ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) จานวน 3,000 บาท รหัสบัญชี 331400
1.3.21 ค่าวัสดุอื่น งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท แยกเป็ น
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุอื่นๆ ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องซื้ อแต่ลกั ษณะการจ่ายไม่เข้าประเภทหนึ่งประเภทใด
เช่นแป็ บน้ า เชือกอเนกประสงค์ ฯลฯ เป็ นเงิน จานวน 10,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 331700

1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค งบประมาณตั้งไว้ รวม 144,550. – บาท
1.4.1 ค่ากระแสไฟฟ้ า งบประมาณตั้งไว้ 90,550.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ากระแสไฟฟ้ าสานักงาน
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ไฟฟ้ าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ไฟฟ้ ากิจการประปา และไฟฟ้ าสาธารณะที่ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลรับผิดชอบตลอดปี งบประมาณ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) จานวน 80,000 บาท และ
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา) จานวน 10,550 บาท รหัสบัญชี 340100
1.4.2 ค่าโทรศัพท์ งบประมาณตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในส่ วนราชการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดปี งบประมาณ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 340300
1.4.3 ค่าไปรษณี ย ์ งบประมาณตั้งไว้ 20,000. - บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การส่ งเอกสาร หรื อพัสดุ
ไปรษณี ย ์ โทรเลข อันเกี่ยวกับงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดปี งบประมาณ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 340400
1.4.4 ค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม งบประมาณ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าบริ การ
ทางด้านโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์ เน็ต ความเร็ วสู ง รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้ใช้บริ การดังกล่าว ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ในการจัดทาโฮมเพจ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 340500

1.5 หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณตั้งไว้ รวม 2,079,800. - บาท แยกเป็ น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่ วนราชการ
1. อุดหนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (สพส.)ระดับอาเภอ งบประมาณตั้งไว้
25,000.-บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามโครงการให้กบั ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ระดับ
อาเภอ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 610201
จะดาเนินการได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ ว
2.
อุดหนุนโรงเรี ยนในพื้นที่ตาบลไทรโสภา ในการจัดแข่งขันกีฬาและกรี ฑาเยาวชน งบประมาณตั้ง
ไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายสนับสนุน การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรี ฑาของ เยาวชนที่อยู่
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต. ในการแข่งขันกีฬาเครื อข่ายบางสวรรค์ ไทรโสภา มหกรรมกีฬาอาเภอ
พระแสง
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) รหัสบัญชี 610202
จะดาเนินการได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ ว
3 . อุดหนุนโรงเรี ยนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลเพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรี ยน งบประมาณ ตั้งไว้ 1,567,800.- บาท แยกเป็ น โรงเรี ยน
บ้านประตูพลิก จานวน 670,800 บาท โรงเรี ยนบ้านบางพาจานวน 374,400 บาท โรงเรี ยนบ้านราษฎร์พฒั นา
จานวน 522,600 บาท ตามหนังสื อที่ มท. 0893.3/ว 1223 ลงวันที่ 20 มิ.ย. 54
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) รหัสบัญชี 610203
จะดาเนินการได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ ว
4. อุดหนุนอาเภอพระแสง งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬาอาเภอพระแสง ประจาปี 2556
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) รหัสบัญชี 610204
จะดาเนินการได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ ว
5. อุดหนุนการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอเวียงสระ งบประมาณตั้งไว้ 206,000.- บาท เพื่อสนับสนุนเป็ น
ค่าใช้จ่ายในขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้ าอ่างน้ าร้อนบ้านต้นไทร หมู่ที่ 4 ตาบลไทรโสภา (ตามหนังสื อที่ มท.
5305.87/ต.2 วงส.(บต.)264/55 ลงวันที่ 4 ก.ค 55)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) รหัสบัญชี 610205

1.5.2 ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนส่ งเสริ มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(กลองยาว) จานวน 10,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) รหัสบัญชี 610306
2. อุดหนุนคณะกรรมการบริ หารโครงการกีฬาหมู่บา้ น งบประมาณตั้งไว้ 56,000.- บาทเพื่อจ่ายเป็ น
ค่าฝึ กซ้อม,จัดการแข่งขันกีฬา ,ส่ งทีมเข้าร่ วมแข่งขันในระดับต่าง ๆหรื อจัดฝึ กอบรมการเป็ นกรรมการกีฬา
ประเภทต่าง ๆ จานวน 8 หมู่บา้ น ๆ ละ 7,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) รหัสบัญชี 610307
3. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ นหมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงของหมู่บา้ น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) รหัสบัญชี 610308
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ นหมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี ลอยกระทงของหมู่บา้ น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) รหัสบัญชี 610309
5. อุดหนุนศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐาน (ศูนย์ ศสมช.) ประจาหมู่บา้ น เพื่อสนับสนุนเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐาน เป็ นค่าดาเนินงานของ อสม.หมู่บา้ น ๆ ละ 10 ,000. - บาท ในด้านการ
พัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุ ข การแก้ไขปั ญหาสาธารณสุ ขในด้านต่าง ๆ และการจัดบริ การสุ ขภาพเบื้องต้น
ในศูนย์สาธารณสุ ขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) งบประมาณ ตั้ง ไว้ 80,000.-บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนสาธารณสุ ข) รหัสบัญชี 610310
6. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ น หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนส่ งเสริ มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น(มโนราห์)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) รหัสบัญชี 610311

1.6 หมวดรายจ่ ายอืน่ งบประมาณตั้งไว้ รวม 40,000.- บาท
1.6.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน) รหัสบัญชี 510100
2. รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน งบประมาณตั้งไว้ รวม 158,000. - บาท
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง งบประมาณตั้งไว้ รวม 158,000. - บาท
2.1.1 ค่ าครุ ภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 158,000. – บาท
2.1.1.1 ครุ ภัณฑ์ สานักงาน งบประมาณตั้งไว้ 48,000. – บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นจัดซื้ อเครื่ องดูดฝุ่ นพร้อมอุปกรณ์ ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 1.5 ลิตร จานวน 1 เครื่ อง
งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 410101
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสู ง ขนาดแรงดันไม่นอ้ ยกว่า 110 บาร์ ปริ มาณน้ าไม่นอ้ ย
กว่า 370 ลิตร/ชัว่ โมง พร้อมอุปกรณ์สายฉีดยาวไม่นอ้ ยยาว 5 เมตร จานวน 1 เครื่ อง งบประมาณตั้งไว้ 7,000
บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 410102
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ากว่า 12,000 บีทียู ตามมาตรฐาน
ครุ ภณั ฑ์สานักงาน ปี 2555 พร้อมติดตั้ง ภายในที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา จานวน 2 เครื่ อง
งบประมาณตั้งไว้ 36,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารทัว่ ไป งานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 410103
2.1.1.2 ครุ ภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ 70,000. - บาท
- เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ ระบบสารองไฟฟ้ า เพื่อใช้ในงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณตั้งไว้ 8,000.- บาท ซึ่งมีรายละเอียดประกอบ ด้วย
1. เครื่ องซาร์ จแบตเตอรี่ เอนกประสงค์แบบปรับโวลท์ พร้อมทั้งสามารถตั้งค่าการชาร์ จเร็ ว
หรื อช้าได้ ขนาด 20 แอมป์ จานวน 1 เครื่ อง พร้อมอุปกรณ์สาหรับซาร์จแบตเตอรี่
2. แบตเตอรี่ อเนกประสงค์ ขนาด 150 แอมป์ จานวน 1 ลูก พร้อมอุปกรณ์
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ) รหัสบัญชี 410601

- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อพร้อมติดตั้งเสาถักสามเหลี่ยมขนาดสู งไม่นอ้ ยกว่า 21 เมตร เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการรับส่ งสัญญาณวิทยุสื่อสาร งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงบประมาณตั้งไว้
50,000. – บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เสาทาวเวอร์เหล็กอาบสังกะสี หน้า 12 นิ้ว สู ง ไม่นอ้ ยกว่า 21 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
สลิง,น๊อตร้อยเสา,มือเสื อ,เพลทล่าง,กิ๊ปรัดสลิง, เกลียวเร่ ง, ฐานรากพร้อมสมอบก, อุปกรณ์ติดตั้งต่างๆ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ) รหัสบัญชี 410602
- เพื่อ จ่ายเป็ น จัดซื้ อวิทยุสื่อสารสังเคราะห์ความถี่ ประเภท 2 ระบบ VHF/FM กาลังส่ ง 5 วัตต์
1 เครื่ อง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ติดต่อสื่ อสาร งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณตั้งไว้
12,000. - บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ) รหัสบัญชี 410603
2.1.1.3 ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ 40,000. - บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาและปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท งบประมาณตั้งไว้ 40,000. - บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป) รหัสบัญชี 411800

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนการคลัง
*****************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,378,080. - บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา งบประมาณตั้งไว้ รวม 1,378,080.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา งบประมาณตั้งไว้ รวม 753,840.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 เงินเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 624,360.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นเงินเดือ น ให้แก่หวั หน้าส่ วนการคลัง
นักวิชาการ เงินและบัญชี เจ้า พนักงานจัดเก็บรายได้ และ
เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ พร้อมทั้งเงินปรับปรุ งเงินเดือน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง) รหัสบัญชี 220100
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 129,480.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และ เจ้าพนักงานพัสดุ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง) รหัสบัญชี 220200
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว งบประมาณตั้งไว้ 234,240.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ค่าจ้างชัว่ คราว งบประมาณตั้งไว้ 198,240.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแก่พนักงานจ้างที่
ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงิ นและบัญชี และผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง) รหัสบัญชี 220600
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพ งบประมาณตั้งไว้ 36,000. -บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินเพิ่มค่า
ครองชีพพนักงานจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงิ นและบัญชี และผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บ
รายได้ จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง) รหัสบัญชี 220700

1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ รวม 390,000- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน งบประมาณตั้งไว้ รวม 260,000.- บาท แยกเป็ น
1.3.1 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา งบประมาณตั้งไว้ 15,000.–บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน การปฏิบตั ิงานนอกเวลาของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้าง กรณี ที่มีความจาเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิงานนอกเวลาปกติ หรื อในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง) รหัสบัญชี 310300
1.3.2 ค่าตอบแทน ประเภท ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร งบประมาณ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าเล่าเรี ยนบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารงานคลัง ) รหัสบัญชี 310500
1.3.3 ค่าตอบแทนประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ
จ่ายให้พนักงานส่ วนตาบล และครอบครัว
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารงานคลัง) รหัสบัญชี 310600
1.3.4 ค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่ วนตาบล ที่มีสิทธิ เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป)รหัสบัญชี 310400
1.3.5 ค่าตอบแทนประเภทผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล) แก่พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง กรณี ที่ผา่ นการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจากคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีให้มีสิทธิ รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกาหนด
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารงานคลัง ) รหัสบัญชี 310101
ค่ าใช้ สอย งบประมาณตั้งไว้ 90,000.- บาท แยกเป็ น
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เช่น ค่าลงทะเบียนในการ
ส่ งพนักงานส่ วนตาบลไป อบรมสัมมนา ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป .งานบริหารงานงานคลัง) รหัสบัญชี 302103

1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ
งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างที่ได้รับอนุญาตให้ไปอบรม สัมมนา ซึ่งมี
สิ ทธิเบิกตามระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการของส่ วนราชการท้องถิ่น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป .งานบริหารงานงานคลัง) รหัสบัญชี 302302
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการอุดหนุนศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลและเทศบาล ระดับอาเภอประจาปี พ.ศ. 2556 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการรบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (อบต.ไทรโสภาเป็ นเจ้าภาพ)
งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า ปรับปรุ งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้ อจัดจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลและเทศบาลระดับอาเภอ จัดหาครุ ภณั ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์สานักงานที่จาเป็ น จ้างเหมาบุคคล
ดูแลศูนย์ฯ รวมถึงการบารุ งรักษาซ่อมแซมเครื่ องใช้สานักงาน ฯลฯ ภายในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เกิด
การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปด้วยความสะดวก มีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป .งานบริหารงานงานคลัง) รหัสบัญชี 302303
1.3.8 ประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ น รายจ่ายเพื่อการบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ที่เสี ยหาย ได้แก่ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เครื่ องพิมพ์ดีด โต๊ะ เก้าอี้ เครื่ องโทรสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง ) รหัสบัญชี 320401
ค่ าวัสดุงบประมาณตั้งไว้ 40,000 บาท
1.3.9 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อ กระดาษ ดินสอ
ปากกา และแบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริ หารทัว่ ไป)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง ) รหัสบัญชี 330100
1.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ ออุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรื อจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์เพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนบริหารทัว่ ไป งานบริหารงานคลัง ) รหัสบัญชี 331400
2. รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน งบประมาณตั้งไว้ - บาท
****************************************

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนโยธา
--------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 5,505,580. - บาท แยกเป็ น
รายจ่ ายประจา งบประมาณตั้งไว้ รวม 1,411,580. - บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา งบประมาณตั้งไว้ รวม 665,580.- บาท แยกเป็ น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 572,940.-บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินเดือน ตาแหน่งหัวหน้าส่ วนโยธา วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ฯลฯ พร้อมทั้งปรับเงินปรุ งเงินเดือน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 220100
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 92,640.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพ พนักงานส่ วนตาบล วิศวกรโยธา นายช่างโยธา ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 220200
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว งบประมาณตั้งไว้ 216,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ค่าจ้างชัว่ คราว งบประมาณตั้งไว้ 160,560.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนแก่
พนักงานจ้างที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งผูช้ ่วยช่างโยธา จานวน 1 อัตรา และตาแหน่งคนงานทัว่ ไปจานวน 1
อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 220600
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างส่ วนตาบล งบประมาณตั้งไว้ 55,440.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มพิเศษค่าครองชีพ ในตาแหน่งผูช้ ่วยช่างโยธา จานวน 1 อัตรา และตาแหน่งคนงานทัว่ ไป
จานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 220700
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ รวม 530,000.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน งบประมาณตั้งไว้ 260,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล งบประมาณตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบลผูม้ ีสิทธิเบิก
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 310600
1.3.2 ประเภทค่าปฏิบตั ิงานนอกเวลา งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้าง ซึ่งปฏิบตั ิงานราชการนอกเวลา
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 310300

1.3.3 ค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน
ให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ที่มีสิทธิ เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร งานบริหารทัว่ ไป)รหัสบัญชี 310400
1.3.3 ค่าตอบแทนประเภทผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น (เงินรางวัล) แก่พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง กรณี ที่ผา่ นการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานจากคณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบลจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานีให้มีสิทธิ รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกาหนด
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 310131
ค่ าใช้ สอย งบประมาณตั้งไว้ 130,000.- บาท
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ งบประมาณตั้งไว้ 80,000.- บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การ ค่าระวางบรรทุก ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ า
สาธารณะ ค่าจ้างเหมาทดสอบคุณภาพน้ า และอุปกรณ์ ต่างๆ ฯลฯ จานวน 60,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 320101
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมหรื อ
ค่าลงทะเบียนในราชการองค์การบริ หารส่ วนตาบล เช่น ค่าลงทะเบียนในการส่ งพนักงานส่ วนตาบลไป
ฝึ กอบรมสัมมนา ฯลฯ จานวน 20,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 320103
13.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น งบประมาณ
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
- ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้าง ที่ได้รับอนุญาตให้ไปอบรมสัมมนา ซึ่ งมีสิทธิ
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 320302
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินงบประมาณตั้งไว้ 20,000.-บาท
เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อการบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ที่เสี ยหายได้แก่ สะพาน ถนน
และทรัพย์อื่นๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล (ที่มีวงเงินไม่ถึง 5,000 บาท)
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 320401

ค่ าวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ 140,000 บาท
1.3.7 ประเภทวัสดุสานักงาน งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุต่างๆ
เช่น ปากกา ไม้ฉาก กระดาษเขียนแบบ ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 330100
1.3.8 ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อซื้ อวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้ า เช่น โคมไฟ หลอดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า เทปพันสายไฟ สวิตซ์ไฟฟ้ า คัตเฮาส์ไฟฟ้ า ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 330200
1.3.9 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุ
ก่อสร้าง ได้แก่ อิฐ หิ น ปูน ทราย ท่อ ลูกรัง ยางแอสฟัล ซี เมนต์ สาหรับซ่อมแซมถนนลาดยาง ฯลฯ และ
เพื่อจัดทาฝาย กั้นน้ า
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน ) รหัสบัญชี 330600
1.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หรื อจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์ กระดาษ และอุปกรณ์
เพิ่มเติม ฯลฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 331400

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

2. รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน งบประมาณตั้งไว้ 4,094,000.-บาท แยกเป็ น
2.1 หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ งบประมาณตั้งไว้ รวม 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สานักงานงาน จานวน 1 เครื่ อง งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (
CPU) มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 2.4 GHz หรื อดีกว่า
จานวน 1 หน่วย
- มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจาไม่นอ้ ยว่าว
128 GM
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิดDDR3 หรื อดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรื อดีกว่า ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 500 GB
หรื อมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 30 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรื อดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครื อข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ช่อง
-มีจอภาพแบบ
LCD มี Contrast Ratio ไม่นอ้ ยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 18 นิ้ว
จานวน 1 หน่วย
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 411600
2.2 หมวดค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง งบประมาณตั้งไว้ 4,079,000 บาท แยกเป็ น
2.2.1 โครงการงาน ก่ อสร้ างท่ อลอดเหลีย่ มคอนกรีตเสริมเหล็กถนนทางเข้ าสานักสงฆ์ ประตูชัย
หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 430,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าทาการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร จานวน 2 ช่องทางพร้อมถมหิ นผุหลังท่อบริ เวณสถานที่ก่อสร้างถนนทางเข้าสานัก
สงฆ์ประตูชยั ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็ จรายละ เอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภาเลขที่
1/2556
(แผนพัฒนาปี 56 หน้า 44 ข้อ 1 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420901
2.2.2. โครงการงานก่ อสร้ างหอถังสู ง ขนาด 7.00 เมตร. (ถังไฟเบอร์ กลาส 2 ลูก) หมู่ที่ 2 (จุดที่ 1 )
งบประมาณตั้งไว้ 197,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าทาการก่อสร้าง หอถัง จ่ายน้ าแบบโครงถักแบบเหล็ก ปริ มาตร
ความจุ 4.00 ลูกบาศก์เมตร บริ เวณสถานที่ก่อสร้างบ่อบาดาลของอบต. บ้าน นายนงค์ พุฒพิทกั ษ์ พร้อมติดตั้ง
ป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภาเลขที่ 2/2555 (แผนพัฒนาปี 56 หน้า 44 ข้อ2 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420902

2.2.3. โครงการงานก่ อสร้ างหอถังสู ง ขนาด 7.00 เมตร. (ถังไฟเบอร์ กลาส 2 ลูก) หมู่ที่ 2 (จุดที่ 2 )
งบประมาณตั้งไว้ 197,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าทาการก่อสร้าง หอถัง จ่ายน้ าแบบโครงถักแบบเหล็ก ปริ มาตร
ความจุ 4.00 ลูกบาศก์เมตร บริ เวณสถานที่ก่อสร้างบ่อบาดาลของอบต.บ้านนายสมพร นวลสุ ทธิ์ พร้อมติดตั้ง
ป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภาเลขที่ 3/2555 (แผนพัฒนาปี 56 หน้า 64 ข้อ2 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420903
2.2.4. โครงการงานบุกเบิกถนนช่ องอาบลม หมู่ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ 410,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
บุกเบิกขนาดกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อปริ มาณหิน
ผุไม่นอ้ ยกว่า 1,174.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตชั้นคุณภาพ 3 มอก.128/2528 ขนาด
1.00 x 1.00 x 8.00 เมตร จานวน 2 แถว พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่
ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทร
โสภา เลขที่ 4/2555(แผนพัฒนาปี 56 หน้า 44 ข้อ 3)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420904
2.2.5. โครงการงานก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้ านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 งบประมาณตั้งไว้
290,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร
ผิวจราจรถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อปริ มาตรคอนกรี ต
ไม่นอ้ ยกว่า 75.00 ลูกบาศก์เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร (ตามสภาพพื้นที่) พร้อมติดตั้งป้ าย
ประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา เลขที่ 5/2555(แผนพัฒนาปี 56 หน้า 44 ข้อ5 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420905
2.2.6. โครงการงานติดตั้งถังแรงดันระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (จุดที่ 2) งบประมาณตั้งไว้ 85,000.บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าทาการติดตั้ง ถังแรงดันจ่ายน้ าขนาด ความจุ 1,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง เครื่ องสู บน้ าแบบหอย
โข่งพร้อมตูค้ วบคุมขนาด 2 แรงม้า รายละ เอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภาเลขที่
6/2555 (แผนพัฒนาปี 56 หน้า 45 ข้อ 3 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420906

2,2,7. โครงการ ก่ อสร้ างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 3)งบประมาณตั้งไว้
438,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าทาการก่อสร้าง หอถัง จ่ายน้ าแบบลูกบอล ปริ มาตร ความจุ 12 ลูกบาศก์เม ตร
บริ เวณที่เจาะบ่อบาดาลของหมู่บา้ นพร้อมดาเนินการวางท่อจ่ายน้ าขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ นโดยการวาง
ท่อ PVC. ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3” ชั้นคุณภาพ 8.5 ทาการขุดวางท่อความยาวไม่นอ้ ยกว่า 300
เมตร ทาการขุดดินลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.50 เมตรและวางท่อจ่ายน้ าขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ นโดยการวางท่อ
PVC. ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2” ชั้นคุณภาพ 8.5 ทาการขุดวางท่อความยาวไม่นอ้ ยกว่า 530
เมตร ทาการขุดดินลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.50 เมตร ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่
ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทร
โสภาเลขที่ 7/2555 (แผนพัฒนาปี 56 หน้า 45 ข้อ 6)
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420907
2.2.8. โครงการงานก่อสร้ างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย มั่งมี หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 400,000.บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 136.00 เมตรผิวจราจรถนน
คอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 5.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อปริ มาตรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
102.00ลูกบาศก์เมตรลงไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.00-0.50 เมตร(ตามสภาพพื้นที่)พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ รายละ เอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา เลขที่ 8/2555(แผนพัฒนาปี 56 หน้า 45 ข้อ 7 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420908
2.2.9. โครงการ ก่ อสร้ างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 (จุดที่ 3)งบประมาณตั้งไว้
140,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าทาการย้าย หอถัง จ่ายน้ าแบบลูกบอลปริ มาตร ความจุ 12 ลูกบาศก์เม ตร พร้อม
ดาเนินการวางท่อจ่ายน้ าขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ นโดยการวางท่อ
PVC.ชนิดปลายบานขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2” ชั้นคุณภาพ 8.5 ทาการขุดวางท่อความยาวไม่นอ้ ยกว่า 580 เมตร ทาการขุดดินลึกไม่นอ้ ย
กว่า 0.50 เมตร ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็ จ รายละ เอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภาเลขที่
9/2555
(แผนพัฒนาปี 56 หน้า 45 ข้อ 8 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420909

2.2.10. โครงการงานขยายเขตจ่ ายนา้ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 2) งบประมาณตั้งไว้
240,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าดาเนินการขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ นโดยการวางท่อ PVC. ชนิดปลายบาน
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2” ชั้นคุณภาพ 8.5 ทาการขุดวางท่อความยาวไม่นอ้ ยกว่า 2,207.00 เมตร วางท่อ PVC.
ชนิดปลายบานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5” ชั้นคุณภาพ 8.5 ทาการขุดวางท่อความยาวไม่นอ้ ยกว่า 1,075.00
เมตร ทาการขุดดินลึกไม่นอ้ ยกว่า 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ
สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ รายละ เอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลไทรโสภา เลขที่ 10/2555 (แผนพัฒนาปี 56 หน้า 45 ข้อ 8 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420910
2.2.11. โครงการ งานปรับปรุ งศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านประตูพลิก หมู่ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้
510,000 .-บาท เพื่อดาเนินการต่อเติมอาคารด้านหน้าคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร
ต่อเติมอาคารด้านข้างเพื่อก่อสร้างห้องน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร และก่อสร้าง
เสาธง พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลัง
การก่อสร้างแล้วเสร็ จ รายละ เอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา
เลขที่ 11/2555
(แผนพัฒนาปี 56 หน้า 45 ข้อ 5 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420911
2.2.12. โครงการ งานปรับปรุ งศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้ านต้ นไทร หมู่ที่
3 งบประมาณตั้งไว้
360,000 .-บาท เพื่อดาเนินการต่อเติมอาคารด้านข้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร
ก่อสร้างรั้วคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และป้ ายชื่อศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านต้นไทรขนาดความยาวรวม 36.80 เมตร
สู ง 1.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวร
ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็ จ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภา เลขที่ 12/2555
(แผนพัฒนาปี 56 หน้า 59 ข้อ 5 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป 347,350.- ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ 12.660.- บาท
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420912

2.2.13. โครงการ งานปรับปรุ งห้ องทางานอาคารองค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา หมู่ที่
2
งบประมาณตั้งไว้ 120,000 .-บาท เพื่อดาเนินการต่อเติมห้อง ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 3.90 เมตร งานปูกระเบื้องห้องล้างจาน ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ดาเนินการปรับปรุ งห้อง
ทางานสานักปลัดและห้องปลัด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ดาเนินการปรับปรุ งห้องประชุมสภากว้าง
4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตรและดาเนินการปรับปรุ งห้องรับแขกและห้องที่จอดรถ กว้าง 7.00 เมตร ยาว 8.00
เมตรพร้อมติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างและป้ ายถาวรภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็ จ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทรโสภาเลขที่ 13/2555 (แผนพัฒนา
ปี 56 หน้า 77 ข้อ 7 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420913
2.2.14. โครงการ งานก่อสร้ าง ป้ายจราจรแนะนาสถานที่ งบประมาณตั้งไว้ 62,000 .-บาท เพื่อ
ดาเนินการก่อสร้างป้ ายเขตขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร จานวน 2 จุดและดาเนินการก่อสร้างป้ ายเขต
ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 2.10 เมตร จานวน 2 จุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริ หารส่ วนตาบลไทร
โสภา เลขที่ 14/2555 (แผนพัฒนาปี 56 หน้า 77 ข้อ 8 )
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 420914
2.2.15 ค่ าบารุ งรักษาและปรับปรุ งทีด่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง งบประมาณตั้งไว้ 200,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นรายจ่ายเพื่อการบารุ งรักษาหรื อ ปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ได้แก่ถนน
สะพาน ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท) งบประมาณตั้งไว้ 200,000.บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน) รหัสบัญชี 320401

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

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสง จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี
งบกลาง
******************************************
รายจ่ ายงบกลางตั้งไว้ 574,500. - บาท แยกเป็ น
1. ประเภทค่ าชาระหนีเ้ งินต้ นและดอกเบีย้ งบประมาณตั้งไว้ 86,000.- บาท
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบประมาณตั้งไว้ 86,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินทุนสมทบกองทุน
ประกันสังคมตาม พรบ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ของพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 110300
2. ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน งบประมาณตั้งไว้ 210,000.-บาท แยกเป็ น
2.1 เงินรางวัลค่าปรับการกระทาผิด ตามพระราชบัญญัติจราจร งบประมาณตั้งไว้
5,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินรางวัลค่าปรับการกระทาผิด ตามพระราชบัญญัติจราจร แก่เจ้าหน้าที่ตารวจ
สภอ.พระแสง ร้อยละ 25 ของรายได้ที่นาส่ ง อบต. ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 111101
2.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา งบประมาณตั้งไว้ 93,000.-บาท
- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เลขานุการ ที่ปรึ กษานายก สมาชิกสภา พนักงานส่ วนตาบล และลูกจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
รับการศึกษา กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 111102
2.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตาบล งบประมาณ
ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อสมทบเป็ นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่ วมโครงการระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลไทรโสภา ตาม
หนังสื อ สปสช.ที่ สปสช./ว.430 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 111103
2.4 เพื่อจ่ายเป็ นทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาหรับนักศึกษาและผูด้ อ้ ยโอกาส ได้แก่เด็กกาพร้า
เด็กยากจน และคนพิการที่สอบผ่านการคัดเลือกให้ศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ ของรัฐในระดับปริ ญญา
ตรี และผ่านการคัดเลือก จากประชาคมของท้องถิ่นและให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ รับทุน ซึ่ งเป็ นทุนต่อเนื่อง
จานวน 4 ทุน และทุนใหม่จานวน 4 ทุน รวมเป็ น 8 ทุน งบประมาณตั้งไว้ 32,000.- บาท
ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป รหัสบัญชี 111104

3. ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น (กบท.) งบประมาณตั้งไว้ 116,500.-บาท
- เพื่อสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญของข้าราชการตามกฎหมายฯ
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 120100
4. ประเภทเงินสารอง จ่ าย งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท
- เพื่อจ่ายในกรณี ไม่สามารถคาดการ ณ์ได้ล่วงหน้า และ ทรัพย์สินอื่นที่เกิดความเสี ยหาย ต้องแก้ไข
บรรเทาความเสี ยหายโดยด่วนและตามความจาเป็ น
ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 111000
5. ประเภทเงินช่ วยเหลืองบประมาณรายจ่ ายเฉพาะการ งบประมาณตั้งไว้ 12,000.-บาท แยกเป็ น
5.1 เงินช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสหรื อช่วยเหลือผูต้ ิดเชื้อเอดส์ งบประมาณตั้งไว้ 12,000.- บาท
เพื่อจ่ายให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาสหรื อผูต้ ิดเชื้อเอดส์ ที่ข้ ึนทะเบียน องค์การบริ หารส่ วนตาบลหรื อ
บุคคลที่ควรให้ความช่วยเหลือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ จานวน 2 คน ๆ ละ 500
บาท /เดือน ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ รหัสบัญชี 110900
****************************************
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ของ


องค์ การบริหารส่ วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสงจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี













ประมาณการราคาและแบบแปลนโครงการก่อสร้าง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลไทรโสภา
อาเภอพระแสงจังหวัดส ุราษฎร์ธานี
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เครื่ องฉี ดน้ าแรงดันสูง ยีห่ อ้ " MATRIX"
Model : MC150
- แรงดันสูงสุด 150 บาร์
- ปริ มาณน้ า 570 ลิตร / ชัว่ โมง
- มอเตอร์ 3,300 วัตต์
- ระบบไฟฟ้ า 220V/1 Ph/50Hz
- ทนอุณหภูมิน้ าเข้าได้ 50 องศาเซสเซียส
- ขนาด 540 X 400 X 770 มิลลิเมตร
- น้ าหนัก 31 กิโลกรัม
อุปกรณ์มาตรฐานพร้อมใช้งาน






คุณสมบัติ
- แรงดัน 160 Bar/1450 psi
- ปริ มาณน้ า 300 ลิตร/ชัว่ โมง
- กาลังไฟ 1500 วัตต์ 220 V
- อุปกรณ์มาตรฐาน สายอัดฉีดยาว 5 เมตร กระบอกฉีดแชมพู


