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คําแถลงงบประมาณ 

                                    ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทาดี  ทุกทาน 

 

  บัดน้ีถึงเวลาที่จะเสนอขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ตอสภาองคการบริหารสวน

ตําบลคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล จึงขอแถลงงบประมาณใหทาน

ประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง  ตลอดจนหลักการ และนโยบายในการดําเนินงาน

ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังตอไปน้ี 

  1.  สถานการคลัง 

       ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 องคการบริหารสวนตําบลทาดี  ไดประมาณการรายรับไว

จํานวน 18,308,500.- บาท โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงการ

จัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจาย ไดกําหนดวงเงินรายจายไว 

18,308,500.- บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการ

จัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  (รายจายเทากับ

รายรับ) นอกจากน้ัน  ขณะน้ีองคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู  (ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553) 

5,645,901.94บาท 

  2.  การบริ หารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

     ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด 

เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตางๆ  ที่จะตองดําเนินการ เพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ ตาม

กฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินกิจการตางๆ  ตามที่ไดต้ังงบประมาณรายจายไว

เกือบทุกรายการ 
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รายรับปงบประมาณ 2554 ประมาณการไวรวมท้ังสิ้น  18,308,500.- บาท 
 

รายรับ 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

หมายเหตุ 

ป 2552 ป 2553 ป 2554 

หมวดภาษอีากร     

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 56,591.15 100,000.00      1 38,000.00   

ภาษีบํารุงทองที ่ 98,963.27 60,000.00 50,000.00  

ภาษปีาย 17,800.00 18,000.00 15,000.00  

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต     

คาธรรมเนียมในการอนุญาตการขายสุรา 1,455.00 1,000.00 1,000.00  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 430.00 1,000.00 1,000.00  

คาธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย - - 100,000.00  

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  - - 12,000.00  

คาปรับผูทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,000.00 8,500.00 8,500.00  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน     

คาปรับการผิดสัญญา - 20,000.00 20,000.00  

คาปรับอ่ืน ๆ  - 500.00 500.00  

คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 4,000.00 4,000.00 4,000.00  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  (เล้ียงสัตว)  

5,000.00  5,000.00  

คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร  ซ่ึงมีพ้ืนที่

เกิน 200 ตารางเมตร 

- - 1,000.00  

คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ - - 500.00  

หมวดรายไดจากทรัพยสิน     

คาเชาหรือบริการสถานที่ (วิสาหกิจชุมชน) 159,670.00 130,000.00 80,000.00  

ดอกเบี้ย 142,479.35 80,000.00 80,000.00  

รายไดจากทรัพยสินอ่ืน ๆ - - -  

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย     

รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 154,144.00 - 100,000.00  

หมวดรายไดเบด็เตลด็     

คาขายแปลน 271,400.00 130,000.00 50,000.00  

คารับรองสําเนาและถายเอกสาร  500.00 500.00  

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ  

 

8,160.00 5,000.00 1,000.00  
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รายรับ 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

หมายเหตุ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

หมวดรายไดจากทุน     

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน - 500.00 500.00  

รายไดท่ีรับบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.     

ภาษมีลูคาเพ่ิมตาม พรบ กําหนดแผน ฯ 4,340,909.68 4,300,00.00 4,300,000.00  

ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 1,796,210.00 1,530,000.00 1,600,000.00  

ภาษีธุรกิจ0เ0

20,681.55 ฉพาะ 30,000.00 50,000.00  

ภาษีสุรา 1,011,790.68 800,000.00 950,000.00  

ภาษีสรรพสามิต 1,984,216.25 2,000,000.00 2,500,000.00  

คาภาคหลวงแร 45,081.51 10,000.00 20,000.00  

คาภาคหลวงปโตรเลียม 128,166.26 120,000.00 50,000.00  

เงนิทีเ่ก็บตามกฎหมายอุทยานแหงชาต ิ 9,250.88 10,000.00 10,000.00  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 

398,801.00 400,000.00 400,000.00  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท.     

เงินอุดหนุนทั่วไป 7,619,291.47 7,760,000.00 7,760,000.00  

รวม 18,395,742.16 17,630,500.00 18,308,500.00  

 

 



 5 

2.2  รายจายจําแนกตามสายงาน 
 

รายจาย 
จายจรงิ ประมาณการ ประมาณการ 

หมายเหตุ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

ดานบริหารงานท่ัวไป     

-  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,126,200.00 8,813,975.00 7,874,320.00  

-  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 105,000.00 30,000.00 54,720.00  

ดานบริการชุมชนและสังคม     

-  แผนงานดานการศึกษา 1,730,400.00 1,461,800.00 2,313,600.00  

-  แผนงานสาธารณสุข 215,000.00 155,000.00 50,000.00  

-  แผนงานดานเคหะและชมุชน 3,612,150.00 3,384,020.00 3,849,000.00  

-  แผนงานดานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

740,000.00 960,000.00 795,370.00  

-  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  180,000.00 95,000.00 195,000.00  

ดานเศรษฐกิจ     

-  แผนงานดานการเกษตร 50,000.00 110,000.00 90,000.00  

ดานการดําเนินงานอื่นๆ       

-  แผนงานงบกลาง 1,200,750.00 2,590,705.00 3,086,490.00  

 

 

2.3  รายจายตามหมวดรายจาย 
 

รายจาย 
จายจริง ประมาณการ ประมาณการ 

หมายเหตุ 
ป 2552 ป 2553 ป 2554 

1.  รายจายงบกลาง 1,988,377.00 2,590,705.00 3,086,490.00  

2.  งบบุคลากร 4,796,352.00 5,297,060.00 5,662,020.00  

3.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 4,024,108.37 5,676,235.00 5,707,790.00  

4.  คาหมวดสาธารณูปโภค 416,342.83 163,000.00 477,000.00  

5.  หมวดเงนิอุดหนุน 2,482,193.80 2,584,800.00 2,001,500.00  

6.  หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 1,929,005.00 1,318,700.00 1,373,700.00  
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สวนที่ 2 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

 

 

 

เร่ือง 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางงบประมาณรายจายประจําป 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

หลักการ 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น     ยอดรวม            18,308,500.00 บาท 

แยกรายละเอียดแผนงานไดดังน้ี      

ก.ดานบริหารงานท่ัวไป 

    1.  แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม 7,874,320.00 บาท  

    2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม      54,720.00 บาท  

ข.ดานบริหารชุมชนและสังคม 

    1.  แผนงานดานการศึกษา     ยอดรวม 2,313,600.00 บาท  

    2.  แผนงานสาธารณสุข     ยอดรวม      50,000.00 บาท  

    3. แผนงานดานเคหะและชมุชน      ยอดรวม 3,849,000.00 บาท  

    4. แผนงานดานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    ยอดรวม                  795,370.00 บาท  

    5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   ยอดรวม     195,000.00 บาท  

ค.ดานเศรษฐกิจ 

    1.  แผนงานดานการเกษตร     ยอดรวม       90,000.00 บาท  

ง.ดานการดําเนินงานอื่นๆ   

    1.  แผนงานงบกลาง      ยอดรวม   3,086,490.00 บาท  

เหตุผล 

  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางไวตามแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

พ.ศ.2554 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 อาศัยอํานาจาม

ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติ

งบประมาณตําบลขึ้น โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาดี และอนุมัติของนายอําเภอ

ลานสกา ดังตอไปน้ี 

  ขอ 1 ขอบัญญัติงบประมาณน้ีเรียกวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เร่ือง 

“งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554” 

  ขอ 2  ขอบัญญัติน้ีใหใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553 เปนตนไป  

  ขอ 3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.255 4 ใหจายเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น            

18,308,500.- บาทโดยแยกรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  ขอ 4  งบประมาณรายจายทั่วไป  

  ก.ดานบริหารท่ัวไป 

      (1)  แผนงานบริหารทัว่ไป   ยอดรวม 7,874,320.00 บาท  

      (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม     54,720.00 บาท  

  ข.ดานบริหารชุมชนและสังคม 

      (1)  แผนงานดานการศกึษา   ยอดรวม 2,313,600.00 บาท  

      (2)  แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม                   50,000.00 บาท  

      ( 3)  แผนงานดานเคหะและชมุชน  ยอดรวม 3,849,000.00 บาท  

      (5)  แผนงานดานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม    795,370.00 บาท  

      (6)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม    195,000.00 บาท  

  ค.ดานเศรษฐกิจ  

      (1)  แผนงานดานการเกษตร   ยอดรวม     90,000.00 บาท  

  ง.ดานการดาํเนินงานอืน่ๆ  

      (1)  แผนงานงบกลาง    ยอดรวม  3,086,490.00 บาท  

   

 

 



 9 

  ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงิน

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนตําบล  

  ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี  

 

 

 

 

       ลงนาม  

 

 

  

                                         (นายจิตร  สินธู)  

                                      นายกองคการบริหารสวนตําบลทาดี  

 

 

 อนุมัติ  

 

 

(นายอภินันท  เผือกผอง) 

    นายอําเภอลานสกา 
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สวนที่ 3 
 

 

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 ประมาณการรายจาย 

 รายจายตามแผน 

 รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ก.  รายไดภาษีอากร  รวมทั้งสิ้น    203,000.-  บาท 

     1.  หมวดภาษีอาการ รวม  203,000.-  บาท  แยกเปน 

           1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดินจํานวน  138,000.-  บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงปงบประมาณที่ผาน

มา 

           1.2  ภาษีบํารุงทองที่จํานวน 50,000.- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเนื่องจาก

จํานวนที่ดินที่อยูในขายชําระภาษีบํารุงทองที่นอยกวาปที่ผานมา 

           1.3  ภาษีปายจํานวน 15,000.-  บาท  คําชี้แจงประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมาเนื่องจากจํานวนที่ดิน

ที่อยูในขายชําระภาษีบํารุงทองที่นอยกวาปที่ผานมา 

ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร      รวมทั้งสิ้น 465,500.-  บาท 

     1.  หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต    รวม   153,500.-  บาท  แยกเปน 

           1.1  คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสุราจํานวน 1,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับ

ปงบประมาณที่ผานมา  

 1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 1,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับป

ที่ผานมา 

 1. 3 คาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย  จํานวน 100,000.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผาน

มา 

 1.4 คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ  จํานวน12,000.-  บาท คําชี้แจงประมาณการ  ประมาณการไวเบื้องตน 

1.5คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน 8,500.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับป

ที่ผานมา 

 1. 6 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000.- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 

 1.7 คาปรับอ่ืน ๆ จํานวน 500.-บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 

 1.8 คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล จํานวน 4,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับป

ที่ผานมา 

 1.9 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (เลี้ยงสัตว)  จํานวน 5,000 

.-บาท บาท  คําชี้แจงประมาณการไวตํ่ากวาปที่ผานมา 

 1.10 คาธรรมเนียมใบอนุญาตสถานที่จําหนายหรือสะสมอาหาร ซึ่งมีพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร 

จํานวน 1,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 
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1.11 คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ จํานวน 500 .- บาท คําชี้แจงประมาณการ

ไวเทากับปที่ผานมา 

  2.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน   รวม   160,000.-  บาท  แยกเปน 

         2.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารจํานวน  80,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผาน

มา เนื่องจากรับจริงใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา 

          2.2 คาเชารานวิสาหกิจชุมชนจํานวน 80,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่

ผานมาเนื่องจากรับจริงใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา 

     3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  รวม   100,000.-บาท 

 3.1หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน 1 00,000.-บาท คําชี้แจงประมาณการไว

เบื้องตน 

     4.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  รวม  51,500.- บาท  แยกเปน 

4.1 คาขายแบบแปลนจํานวน 50,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวตํ่ากวาปงบประมาณที่ผานมา 

 4.2 คารับรองสําเนาและถายเอกสาร จํานวน 500.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณ

ที่ผานมาเนื่องจากรับจริงใกลเคียงปงบประมาณที่ผานมา 

4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  จํานวน 1,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวตํ่ากวาปงบประมาณที่ผาน

มา 

     5.หมวดรายไจจากทุน  รวม 500.- บาท 

 5.1.คาขายทอดตลาดทรัพยสิน  จํานวน 500.- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่

ผานมาเนื่องจากรับจริงใกลเคียงปงบประมาณที่ผานมา 

ค.  เงินชวยเหลอื 17,640,000บาท 

     1.หมวดรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. จาํนวน 9,880,000.- บาท 

           1.1 คาภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จํานวน 4,300,000.-  บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับ

ปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากรับจริงใกลเคียงปงบประมาณที่ผานมา 

1.2 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 1,600,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่

ผานมา 

 1.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จํานวน  50,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา  

 1.4 ภาษีสุราจํานวน 950,000.-บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา 

 1.5 ภาษีสรรพสามิตจํานวน 2, 500,000.-  บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผาน

มา 

 1.6 คาภาคหลวงแรจํานวน 20,000.-  บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา  

 1.7 คาภาคหลวงปโตรเลียมจํานวน 50,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่

ผานมา 
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  1.8 คาเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายอุทยานแหงชาติจํานวน 10,000.- บาท คําชี้แจงประมาณการไว

เทากับปที่ผานมา 

 1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินจํานวน 400,000.-  บาท คําชี้แจงประมาณการ

ไวเทากับปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากรับจริงใกลเคียงที่ประมาณการไวในปงบประมาณที่ผานมา 

     2.  หมวดเงินอดุหนุนจาํนวน  7,760,000.- บาท  แยกเปน 

         1.2  เงนิอุดหนุนทัว่ไปจํานวน 7,760,000.- บาท  คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลังเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2.  เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  3.  เพื่อใหงานดานกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมตางๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

งานท่ีจะทํา 

  1.  การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง  

  2.  จัดเก็บ สถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ  

  3.  การดําเนินกิจการสภาฯ และการประชุมของสภาฯ  

  4.  จัดเก็บสถิติขอมูลจัดทํางบประมาณ  

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม  6,379,120.00 บาท  

  2.  สวนการคลัง    งบประมาณรวม  1,495,200.00 บาท  

        รวม  7,874,320.00     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารท่ัวไป (00100) 

แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) 

 

งาน 

งบบคุลากร 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี เงินเดือนฝาย

การเมือง 

เงินเดือนฝาย

ประจํา 
งบประมาณ 

1. งานบริหารทั่วไป 1,353,840.00 2,270,980.00 2,461,600.00 170,000.00   122,700.00 6,379,120.00 สํานักปลัด 00111 

2. งานบริหารงานคลัง  1,125,200.00 344,000.00 2,000.00   24,000.00 1,495,200.00 สวนการคลัง 00113 

รวม 1,353,840.00 3,396,180.00 2,805,600.00 172,000.00   146,000.00 7,874,320.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารท่ัวไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อสงเสริมใหผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม

อาชญากรรม 

  2.  เพื่อสรางความเขมแข็งและความสงบเรียบรอยใหเกิดขึ้นในทองถิ่น  

  3.  เพื่อใหประชาชนไดรับความอบอุนและเชื่อมั่นผูนําชุมชน  

  4.  เพื่อปองกันปญหายาเสพติดและลดอาชญากรรม  

 

งานท่ีจะทํา 

  อุดหนุนงบประมาณใหกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอลานสกา เพื่อดําเนินการ  

1.  จัดต้ังหนวยปฏิบัติงานบริการประชาชน 

  2.  จัดชุดรักษาความปลอดภัยของแตละหมูบาน  

  3.  จัดต้ังคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอาชญากรรม  

 

        รวม  54,720.00 บาท

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม  54,720.00 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริหารท่ัวไป (00100) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

 

งาน 

งบบคุลากร 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี เงินเดือนฝาย

การเมือง 

เงินเดือนฝาย

การเมือง 
งบประมาณ 

งานบริหารทั่วไป   41,720.00    13,000.00 54,720.00 สํานักปลัด 00123 

รวม   41,720.00    13,000.00 54,720.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหเด็กนักเรียนมีอุปกรณการเรียนที่ทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  

  2.  เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมีอาหารกลางวันรับประทานกันอยางทั่วถึงทุกคน  

  3.  เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมีนมด่ืมอยางทั่วถึง  

 

งานท่ีจะทํา 

  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจางอาหารเชา – กลางวัน และนมใหกบันักเรียนในโรงเรียนของตําบล

ทาดีอยางทั่วถึง ตลอดถึงสงเสริมการศึกษาดานอ่ืนๆ   

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม      2,313,600.00  บาท  

        รวม      2,313,600.00  บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210) 

 

งาน 

งบบคุลากร 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี เงินเดือนฝาย

การเมือง 

เงินเดือนฝาย

การเมือง 
งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไป   1,050,000.00  1,263,600.00   2,313,600.00 สํานักปลัด 00211 

รวม   1,050,000.00  1,263,600.00   2,313,600.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหบริการเกี่ยวกับสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

  2.  เพื่อปองกันโรคที่เกิดจากพาหนะนําโรคตางๆ  เชน โรคพิษสุนัขบา โรคไขเลือดออก 

เปนตน 

  3.  เพื่อใหความรูและการปองกันโรคตางๆ   

  4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข  

  5.  แกไขปญหาสาธารณสุขในเร่ืองตางๆ   

 

งานท่ีจะทํา 

  1.  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ หรือเวชภัณฑที่จําเปนมาใหบริการ  

  2.  ฉีดวัคซีนใหกับสุนัข แมว และการคุมกําเนิด  

  3.  ปองกันการเกิดและกําจัดลูกนํ้ายุงลาย  

  4.  เพื่อจัดหนวยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  

  5.  ฝกอบรมการปองกันโรค  

  6.  แกไขปญหาอ่ืน ๆ รวมทั้งงานนันทนาการตางๆ   

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม      50,000.00 บาท  

        รวม      50,000.00 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสาธารณสขุ (00223) 

 

งาน 

งบบคุลากร 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี เงินเดือนฝาย

การเมือง 

เงินเดือนฝาย

การเมือง 
งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไป           

2.งานโรงพยาบาล           

3.งานสาธารณสุข   45,000.00  5,000.00   50,000.00   

4.งานศูนยบริการ ฯ           

รวม   45,000.00  5,000.00   50,000.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน และการบริหารงานคลังเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม  

  3.  เพื่อใหการรักษาความสะอาดในชุมชนถูกตองตามสุขลักษณะ  

 

งานท่ีจะทํา 

  1.  การบริหารงานทั่วไปและบริหารงานบุคคล  

  2.  กอสรางถนน สะพาน ประปา ไฟฟาสาธารณะ  

  3.  งานกําจัด ขยะสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย  

  4.  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สวนโยธา    งบประมาณรวม  3,849,000.00 บาท 

            รวม  3,849,000.00 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน  

ดานบริการชุมชนและสังคม (0000200) 

แผนงานเคหะและชมุชน (00240) 

 

งาน 
งบบคุลากร คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 
รหัสบัญชี 

ฝายการเมอืง ฝายประจํา งบประมาณ 

1. งานบริหารทั่วไป  912,000.00 978,000.00 305,000.00    2,195,000.00 สวนโยธา 00241 

2.งานไฟฟาถนน     440,000.00  1,214,000.00 1,654,000.00 สวนโยธา 00242 

3.งานกําจดัมูลฝอย         สวนโยธา  

รวม  912,000.00 978,000.00 305,000.00 440,000.00  1,214,000.00 3,849,000.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดาน  บริการชุมชนและสังคม 

แผนงาน สรางความเขมแข็งของชมุชน 
 

วัตถุประสงค 

1.    เพื่อแกไขปญหายาเสพติดในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหหมดไป  

2.    เพื่อสงเสริมอาชีพและสรางความเขมแข็งแกชุมชนตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

3.    เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 

4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวในตําบลทาดีเปนไปตามวัตถุประสงคที่

วาง ไว 

5.     เพื่อสนับสนุนใหประชาชนเขารวมประชาคมหมูบานและตําบล 
 

งานท่ีทํา 

1. สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2. สงเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมใหกับผูวางงานและผูที่สนใจ 

3. สงเสริมสนับสนุนประชาชนในทองถิ่นใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีสวน

รวม 

4. สนับสนุนกิจกรรมของศูนยพัฒนาครอบครัวในตําบลทาดี 

5. อุดหนุนกลุมอาชีพในเขตตําบลทาดี 

6. สนับสนุนการทําเวทีประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล        

           

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

       สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล                          งบประมาณ       195,000.00 บาท  

รวม    195,000.00 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน  (00250) 

 

งาน 

งบบคุลากร 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี เงินเดือนฝาย

การเมือง 

เงินเดือนฝาย

ประจํา 
งบประมาณ 

1. งานบริหารทั่วไป   115,000.00     115,000.00 สํานักปลัด 00252 

2.งานสงเสริม ฯ   80,000.00     80,000.00 -  

รวม   195,000.00     195,000.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานศาสนาและวฒันธรรม และนันทนาการ 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อทํานุบํารุง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตตําบลทาดี  

  2.  สงเสริมและสนับงานประเพณีตางๆ  ตลอดถึงความคิดที่ดี ๆ ที่คงรักษาไว  

  3.  สงเสริมการออกกําลังกาย และความสามัคคี ตลอดถึงลดอบายมุขตางๆ  

  4.  สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเพื่อการศึกษา  

 

งานท่ีจะทํา 

  1.  การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีตาง ๆ  

  2.  กิจกรรมสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน  

  3.  กิจกรรมการกีฬา  

  4.  กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเพื่อการศึกษา  

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม      795,370.00  บาท  

        รวม      795,370.00  บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

แผนงานศาสนาและวฒันธรรม และนันทนาการ (00200) 

 

 

 

 

 

งาน 

งบบคุลากร 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี เงินเดือนฝาย

การเมือง 

เงินเดือนฝาย

การเมือง 
งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไป           

2.งานกีฬาและนนัทนาการ   350,000.00     350,000.00   

3.งานศาสนา วัฒนธรรม ฯ   152,470.00  292,900.00   445,370.00   

4.งานวิชาการ           

รวม   502,470.00  292,900.00   795,370.00   
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการเกษตร 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

  2.  เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพเกษตรกร  

  3.  เพื่อสงเสริมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชใหเกษตรกร  

 

งานท่ีจะทํา 

  1.  อุดหนุนงบประมาณใหกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล  

  2.  อุดหนุนงบประมาณใหกับกลุมเกษตรกรเปนทุนในการสงเสริมการประกอบอาชีพ  

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม       90,000.00 บาท  

        รวม  90,000.00 บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

ดานการเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงานการเกษตร (00320) 

 

งาน 

งบบคุลากร 
คาตอบแทน 

ใชสอยและวัสดุ 

คา 

สาธารณปูโภค 

เงนิ 

อุดหนุน 

รายจาย 

อื่น 

คาครุภัณฑท่ีดิน 

และส่ิงกอสราง 
รวม 

หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี เงินเดือนฝาย

การเมือง 

เงินเดือนฝาย

ประจํา 
งบประมาณ 

งานสงเสริมการเกษตร   90,000.00     90,000.00 สํานักปลัด 00321 

งานอนุรักษ ฯ           

รวม   90,000.00     90,000.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานงบกลาง 

 

วัตถุประสงค 

  1.  เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

งานท่ีจะทํา 

  1.  เงินสํารองจายไวใหจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา  

  2.  จายเปนรายจายตามขอผูกพัน เชน  

       -  จายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจาง  

       -  จายเปนทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  3.  จายเปนเงินสดสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ก.ท.บ.)  

  4.  จายเปนเงินชวยเหลือ  

  5.  จายเปนเงินโครงการเฉลิมพระเกียรติ  

 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  1.  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม      3,086,490.00  บาท  

        รวม      3,086,490.00  บาท 

 

 

 

 

 



 31 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายตามแผนงาน 

ดานการดําเนินการอื่น  (00400) 

แผนงานงบกลาง (00410) 

 

งาน 
เงนิเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงนิ รายจาย คาครุภัณฑท่ีดิน 

รวม 
หนวยงานเจาของ 

รหัสบัญชี 
คาจางประจํา ช่ัวคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณปูโภค อุดหนุน อื่น และส่ิงกอสราง งบประมาณ 

งบกลาง - - - - - - - 3,086,490.00 สํานักปลัด 00411 

รวม - - - - - - - 3,086,490.00 - - 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น   9,877,810.- บาท แยกเปน   

1.  งบบุคคลากร   (520000)   ตั้งไว  3,624,820.- บาท  แยกเปน 

1.1  หมวดเงินเดอืน (ฝายการเมือง)  (521000)    ตั้งไว  รวม  1,353,840.- บาท แยกเปน 

  1.1.1 ประเภทเงินเดอืนนายก/รองนายก (210100)    ตั้งไว 213,600.- บาท   

เพื่อจายเปนเงินเดือนแกนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.1.2 ประเภทเงินคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก (210200) ตั้งไว 42,000.บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงแกนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจากเงิน

รายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.1.3 ระเภทเงินคาตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก (210300)      ตั้งไว 42,000.-บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษแกนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

1.1.4 ประเภทเงินตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล (210400)    

ตั้งไว 72,000.- บาท  

0เพือ่จายเปนเงนิเดือนเลขานุการนายกอบต. 0

1.1.5 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (210600)   

ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ตั้งไว 984,240.- บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทน จํานวน 12 เดือน ใหแก 

        -  ประธานสภา อบต. 1 คน   เปนเงิน            102,000.-  บาท  

        -  รองประธานสภา อบต. 1 คน  เปนเงิน  76,440.-  บาท  

        -  เลขานุการสภา อบต. 1 คน   เปนเงิน  71,400.-  บาท  

        -  สมาชิก อบต. จํานวน 11 คน  เปนเงิน            734,400.-   บาท 

ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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1.2 เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000)  ตั้งไว 2, 270,980. – บาท แยกเปน 

  1.2.1 ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (220100)    ตั้งไว 1,169,440 บาท 

 เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ของสํานักงานปลัดตาม

ตําแหนงและอัตราตามที่ ก.อบต. กําหนด โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

  1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ตางๆ ของพนักงาน (220200)  ตั้งไว 58,200.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิของแตละคน ต้ังจายจาก

เงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  1.2.3 ประเภทเงินประจาํตาํแหนง (220300)  ตั้งไว 42,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภทบริหารใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป  

จํานวน 1 ตําแหนง ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.2.4 ประเภทคาจางลูกจางประจํา (220400)  ตั้งไว 103,320.- บาท  

เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําพรอมทั้งเงินปรับปรุงคาจางลูกจางประจํา ของสํานักงานปลัด ตามอัตราที่ ก.

อบต.กําหนด โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน  ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 

  1.2.5  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจาง (220500)  ตั้งไว 18,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกลูกจางประจํา ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก

จายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2538 ต้ังจายจากเงิน

รายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

1.2.6 ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)  ตั้งไว  446,260.- บาท  

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของสํานักงานปลัด ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

             1.2.7 ประเภทเงินเพิม่ตางๆ ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว 113,760.- บาท  

 เพื่อจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานจางตามสิทธิ ต้ังจาย

จากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.2.8 ประเภทเงินอืน่ๆ (221100)    ตั้งไว 320,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนเปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตามระเบียบ

และหนังสือสั่งการที่กําหนด  ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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2.  งบดาํเนินการ (530000)   ตั้งไว 6,117,290.-บาท 

 2.1  คาตอบแทน  (531000)     ตั้งไว 261,600.- บาท  แยกเปน 

  2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (310100)          ตั้งไว 30,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนแกคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงานกอสราง และคณะกรรมการตาง ๆ 

ที่ปฏิบัติหนาที่อันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

  2.1.2 ประเภทคาเบี้ยประชุม (310200)    ตั้งไว 33,600.- บาท   

เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 14 คน ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.1.3 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว 10,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบล และลูกจางที่ตองมา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

2.1.4 ประเภทคาเชาบาน (310400)    ตั้งไว 108,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงิน

รายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  2.1.5 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)  ตั้งไว 30,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกเงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

  2.1.6 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)  ตั้งไว 50,000.- บาท 

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา ผูบริหาร และบุคคลใน

ครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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2.2  คาใชสอย (532000)   ตั้งไวเปนเงิน   2,534,190.-บาท   แยกเปน 

2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  (320100)   ตั้งไว  700,000.-บาท  

เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ หรือเขาปกหนังสือ, คาเชาทรัพยสิน ,คาโฆษณาและเผยแพร, คาธรรมเนียมและ

คาลงทะเบียนตาง ๆ, คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา, คาจางเหมาบริการ, คารับวารสาร, คาจาง

สํารวจความพึงพอใจในการบริการ และอ่ืน ๆ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป 0ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

2.2.2 0ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให

สามารถใชงานตามปกติ (วงเงินไมเกนิ 5,000.-บาท) (320400)   ตั้งไว 30,000.-บาท  

0เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน เชน ตู โตะ เกาอ้ี  เคร่ืองคอมพิวเตอร ยานพาหนะ ฯลฯ 

ของสํานักปลัด ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป 0ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

   

2.2.3 ประเภท ข.รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว  100,000.-บาท 

เพื่อจายเปน 

(1) คาเลี้ยงรับรองในการเลี้ยงตอนรับบุคคล คณะบุคคลที่มาตรวจงาน นิเทศงาน เยี่ยมชม  

หรือมาดําเนินกิจการอ่ืนใดอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลทาดี  

(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่

ไดรับแตงต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุม

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ

รับวิสาหกิจหรือเอกชน  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  

(3) คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตางๆ และการเขารวมกับหนวยงาน 

  (4) คาพวงมาลัย  ชอดอกไม  กระเชาดอกไมและพวงมาลา   สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ  

ตามวาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ    
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2.2.4 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  

(320300)        ตั้งไวท้ังหมด 1,704,190. - บาท  

เพื่อจายเปนคา 

 (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว   150,000  .-บาท   

เพื่อจายเปนเปนคาลงทะเบียน คาเบี้ยเลี้ยง  คายานพาหนะ  คาเชาที่พักและคาใชจายอ่ืน ๆ   ในการเดินทาง

ไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา ฯลฯต้ังจาย

จากเงนิรายไดหรือเงนิอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

  (2) คาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล    ตั้งไว 40,000. - บาท    

เพื่อจายเปนคาของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัล  ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปน  และ

ความเหมาะสม  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

  (3) คาใชจายในการเลือกตั้ง       ตั้งไว  5,000.-  บาท   

เพื่อคาใชจายในการเลือกต้ังทั่วไป  หรือเลือกต้ังซอมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หรือสนับสนุนการ

เลือกต้ังอ่ืน ๆ ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงนิอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(5)  คาจัดทําขอมูล จปฐ  และ กกช 2 ค     ตั้งไว  45,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดทําขอมูล จปฐ และ กกช 2 ค  เพื่อใหเปนขอมูลในการพัฒนาทองถิ่น   ต้ังจายจากเงินรายได

หรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(6) คาดําเนินการฝกอาชีพ  หรือสงเสริมรายไดเพื่อเพิ่มรายได ใหกับประชาชนในเขต  

ตําบลทาดี          ตั้งไว 60,000. - บาท 

เพื่อจายเปนคาดําเนินการฝกอาชีพ ใหความรูดานอาชีพตางๆ ใหกับประชาชนโดยทั่วไป  ใหสามารถ

ประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุน ปรากฏใน

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  (7) คาใชจายในการดําเนินการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) ตําบลทาดี   ตั้ง

ไว  41,720.-บาท 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํากิจกรรม  โครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและเพิ่มวินัยการขับขี่จราจร  หรือกิจกรรม

ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล  หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  หรือเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆที่สามารถใชจายไดตาม

ระเบียบที่กําหนดไวของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) และชรบ. ตําบลทาดี โดยต้ังจายจากเงิน

รายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  

(8) คาใชจายในการไปทัศนศึกษา ดูงาน    ตั้งไว 500,000.-บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการไปทัศนศึกษา ดูงานของคณะผูบริหาร พนักงานอบต. สมาชิกอบต. หรือกลุม

ผูนําตางๆ  โดยต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
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(9) คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล   ตั้งไว 10,000.- บาท   

เพื่อเปนคาใชจายในการทําเวทีประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลทาดี   อบรมใหความรูเกี่ยวกับการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

(10)คาใชจายในการจัดทําโครงการ  หรือจัดกิจกรรมทางดานสุขภาพอนามัยและปองกัน

โรคใหแกประชาชน            ตั้งไว 5,000.- บาท 

คาใชจายในการจัดงานกิจกรรมทางดานสุขภาพอนามัย  การปองกันโรค เชนโรคเอดส  โรคไขเลือดออก 

หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ทาง อบต.ทาดี ตองดําเนินการ หรือสนับสนุนหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  ต้ังจายจากเงิน

รายไดหรือเงนิอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานดานสาธารณสขุ 

 (11) คาใชจายในจัดกิจกรรมทางดานสงเสริมการศึกษา  สงเสริมกีฬา  สงเสริมคุณธรรม

แกเด็กนักเรียน  และกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ  วันสําคัญตาง ๆ ใหกับเด็กและเยาวชนในตําบลทาดี     

ตั้งไว  100,000.- บาท 

คาใชจายในการจัดงานกิจกรรมทางดานสงเสริมการศึกษา  วิชาการ  คุณธรรม  จริยธรรมใหแกเด็กและ

เยาวชน   กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ทาง อบต.ทาดี ตองดําเนินการต้ังไว  ต้ังจายจาก

เงนิรายไดหรือเงนิอุดหนุน  ทัว่ไปปรากฏในแผนงานดานการศกึษา  

(12) คาใชจายในการดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  

ตั้งไว 20,000.- บาท  

เพื่อจายในการดําเนินงาน  หรือกิจกรรมของศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตําบลทาดีเพื่อ

ดําเนินงานสงเสริมใหความรูทางดานการเกษตรแกประชาชน ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานดานการเกษตร 

(13)  คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

หรือกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน

พรรษา 7 รอบ          ตั้งไว  40,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โครงการ

ปลูกหญาแผก  โครงการปลูกตนไม  หรือกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ เน่ืองในวันเฉลิมพระชนพรรษา  

เชนการปลูกตนไม  การปลอยพันธสัตวนํ้า ฯ     ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

(14) คาใชจายในจัดกิจกรรมทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ตั้งไว  30,000.-บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานกิจกรรมทางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   หรือ
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กิจกรรมอ่ืนๆที่ทาง อบต.ทาดี ตองดําเนินการต้ังไว  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานดานการเกษตร 

 (15) คาใชจายในการจัดงาน จัดขบวนและรถแหผลาชาติเทศกาลมังคุดหวานและของดี

ลานสกาประจําป 2554          ตั้งไว 100,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดขบวนและรถแหผลาชาติเทศกาลมังคุดหวานและ 

ของดีลานสกา  ประจําป 2554 การเขารวมงานเทศกาลมังคุดหวาน  และรายจายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ โดยต้ังจาย

จากเงนิรายไดหรือเงนิอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  

(16) คาใชจายในการจัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุตําบลทาดี ตั้งไว 30,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ในการจัดกิจกรรมวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ โดยต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

(17) คาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการดานยาเสพติด   ตั้งไว  280,000.- บาท 

เพื่อจายเปน 

               -  คาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมดาน

กีฬา หรือการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน ในตําบลทาดี ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงิน

อุดหนุนทั่วไป   ต้ังไว 250,000.- บาท ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

-  คาใชจายในการจัดกิจกรรมปองกัน ปราบปราม และบําบัด ทางดานยาเสพติด เพื่อเปนคาใชจาย

ในการจัดทําโครงการตาง ๆ ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป ต้ังไว 30,000.- บาท  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(18) คาใชจายในการจัดสงเยาวชน และประชาชนเขารวมการแขงขันกีฬา  

ตั้งไว 100,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการจัดสงนักกีฬาเยาวชนและประชาชน เปนตัวแทนของชาวตําบลทาดี  เขา

รวมการแขงขันกีฬา  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

(19)คาใชจายในการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมแกพนักงาน อบต.ทาดี และเขาวัดฟง

ธรรม           ตั้งไว  5,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาดําเนินการสงเสริม และพัฒนา  ความรู  คุณธรรม  จริยธรรมแกพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบลทาดี  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

(20) คาใชจายในการพัฒนาและสงเสริมถานท่ีทองเท่ียว หรือ ดูแลสภาพแวดลอมของ

แหลงทองเท่ียวในทองถิ่นตําบลทาดี        ตั้งไว 40,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายพัฒนาและสงเสริมสถานที่ทองเที่ยว หรือ ดูแลสภาพแวดลอมของ

แหลงทองเที่ยวในทองถิ่นตําบลทาดี  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
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(21) คาใชจายในการจัดงานประเพณี      ตั้งไว 52,470.-บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณี เชน งานสงกรานต ลอยกระทง แหผาขึ้นธาตุแหเทียนพรรษา 

งานเทศกาลเดือนสิบ งานเทศกาลมังคุดหวาน และประเพณีตางๆ  ของทองถิ่น ฯลฯ ที่จัดขึ้นเองหรือรวมกับ

หนวยงานอ่ืน  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

 (22) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทํางาน ศสต. หมูบาน/ชุมชน ตั้งไว 10,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทํางาน ศสต.หมูบาน/ชุมชน ซึ่ง อบต.ทาดี หรือ

รวมกับอําเภอลานสกา และอปท.อ่ืนๆในอําเภอลานสกา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

สรางความเขมแข็งของชุมชน 

  (23) โครงการอบรมใหความรูทางดานกฎหมายแกประชาชน ตั้งไว 20,000.-บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรม สงเสริม  และประชาสัมพันธใหความรูทางดานกฎหมายตาง 

ๆ แกประชาชน เยาวชน  ที่จัดขึ้นเองหรือรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ สกา ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

  (24)โครงการอบรมใหความรูดานตาง ๆใหกับประชาชน ผูนําตาง ๆ  ตั้งไว 20,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม อบรม สงเสริมประชาสัมพันธใหความรูดานตาง ๆ เชน เกี่ยวกับยา

เสพติด สิ่งแวดลอม เกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งแวดลอม เกี่ยวกับไฟฟา โรคระบาดตาง ๆ เปนตน ต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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2.3 คาวัสดุ  (533000)       ตัง้ไวเปนเงิน 1,590,000.- บาท  

แยกเปน  

2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน  (330100)     ตั้งไว 1 50,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อของเคร่ืองใชตางๆ  เชน กระดาษ แฟม เคร่ืองเขียน แบบพิมพตางๆ  คาหนังสือพิมพ ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)       ตั้งไว 5,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อหลอดไฟ ปลั๊กไฟ ฟวส ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 2.3. 3 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)     ตั้งไว 100,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงนํ้ามันหลอลื่นตางๆ  สําหรับใชกับ 

 -  รถยนตสวนกลางใชนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตอระยะทางประมาณ 8 กม./นํ้ามัน 1 ลติร  

 -  รถจักรยานยนตใชนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตอระยะทางประมาณ 30.กม/นํ้ามัน 1 ลติร  

หรือใชกับรถของหนวยงานอ่ืน ซึ่งมาดําเนินการในกิจการของอบต.ทาดี ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 2.3. 4 ประเภทวสัดวุทิยาศาสตรและการแพทย (330900)   ตั้งไว 40,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา และยาคุมกําเนิด สุนัข แมว สารเคมีกําจัดยุงลาย เปนตน ต้ัง

จายจากเงินรายไดหรืออุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

 2.3. 5 ประเภทวัสดุทางการเกษตร (331000)    ตั้งไว 40,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุการเกษตร ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  

 2.3. 6 ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร (331100)     ตั้งไว 5,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุและเผยแพรตางๆ  เชน ฟลม พูกันและสี กระดาษเขียนโปสเตอร ปายโฆษณาตาง ๆ   

ฯลฯ ต้ังจายจากเงนิรายไดหรือเงนิอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

2.3.7 ประเภทวัสดุเคร่ืองแตงกาย (331200)     ตั้งไว 20,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อเคร่ืองแตงกาย เคร่ืองแบบตาง ๆ  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 2.3. 8 ประเภทวัสดุกีฬา (331300)       ตั้งไว 70,000.- บาท  

 เพื่อจายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตางๆ  ใหกับหมูบาน 7 หมูบาน ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 2.3. 9 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)     ตั้งไว 80,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก โปรแกรมฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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 2.3.10 ประเภทคาวัสดุอาหารเสริมนม (330400)   ตั้งไว  950,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาอาหารเสริมนม ใหกับนักเรียนของโรงเรียนในเขตตําบลทาดี ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงิน

อุดหนุน  ทัว่ไปปรากฏในแผนงานดานการศกึษา 

2.3.11 ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700)     ตั้งไว      130,000.-  บาท             

เพื่อจายเปนดังตอไปน้ี 

 (1) คาจัดซื้อถังสารเคมีทําเปนถังขยะ  ความจุไมนอยกวา 100 ลิตร  จํานวน 70 ใบ  

 (2) จัดซื้อนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนผูมาติดตอราชการ  

(3)  ถังน้ําขนาด 500 ลติร จํานวน 9 ใบ,  ขนาด 800 ลิตร จํานวน  6 ใบ,  ขนาด 1,500 ลติร 

จํานวน  3 ใบ พรอมขาต้ัง 

(4) และ อ่ืน ๆ  ฯลฯ 

ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

 

 

     2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค (534000)      ตั้งไว รวม  170,000.- บาท  

 แยกเปน 

 2.4.1  ประเภทคาไฟฟา (340100)       ตั้งไว 100,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.ทาดี เสียงตามสาย, หอกระจายขาวต้ังจายจากเงินรายไดหรืองเงิน

อุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 2.4.2  ประเภทคาโทรศัพท (340300)      ตั้งไว 20,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับ อบต.ทาดี ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป 

 2.4.3  ประเภทคาไปรษณียโทรเลข (340400)    ตั้งไว 10,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาไปรษณียโทรเลข คาธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียอากร คาเชาตู ปณ. ฯ  เปนตน ต้ังจายจาก

เงนิรายไดหรือเงนิอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  

 2.4.4  ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม (340500)    ตั้งไว 40,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาเชาคูสายโทรศัพทและระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอ่ืนๆ  รวมถึงคาใชจาย

เพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงิน

อุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป 
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 2.5  งบเงินอดุหนุน (560000)         ตั้งไว 1, 561,500.- บาท   

แยกเปน 

 2.5. 1 อุดหนุนองคกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน    ตั้งไว 5,000.- บาท  

เพื่อจายใหกับอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ตําบลทาดี ใชจายในการพัฒนาศักยภาพดาน

สาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเร่ืองตางๆ  และจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุข

และจัดกิจกรรมตางๆ  ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานดานสาธารณสุข  

 2.5.2  อุดหนุนองคกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน    ตั้งไว 35,000.- บาท  

เพื่อจายใหกับหมูที่ 7  (20,000.-) และหมูที่ 3 ตําบลทาดี (15,000.-) บาท เพื่อจายใหคณะกรรมการหมูบานให

ดําเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานดาน

การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.5.3  อุดหนุนหนวยงานหนวยงานราชการ    ตั้งไว  1,263,600.- บาท   

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน ในเขตตําบลทาดี ดังน้ี  

โรงเรียนวัดดินดอน  (123  คน)  ต้ังไว   319,800.-  บาท  

โรงเรียนชุมชนลานสกา (51 คน)   ต้ังไว 132,600.-  บาท  

โรงเรียนวัดปะ  (22 คน)   ต้ังไว   57,200.-  บาท  

โรงเรียนบานมะมวงทอง (82 คน)  ต้ังไว 213,200.-  บาท  

0โรงเรียนบานสันยูง(208 คน)  ต้ังไว 540,800.-  บาท  

ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานดานการศึกษา  

2.5.4  อุดหนุนองคกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน    ตั้งไว 60,000.- บาท  

เพื่อจายใหกับสภาวัฒนธรรมตําบลทาดี เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดโครงการดานการอนุรักษวัฒนธรรม

ไทย  วัฒนธรรมทองถิ่น  ภูมิปญญาทองถิ่นตําบลทาดี  โดยจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณ  คาอาหาร คาอาหาร   

คาวิทยากร และคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของ  ฯลฯ โดยต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2.5.5 อุดหนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน    ตั้งไว   137,900.-บาท 

เพื่อจายใหกับคณะกรรมการหมูบานหมูตาง ๆ เปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาหมูบาน การใหความรู

ทางดานกีฬา  การสงนักกีฬาไปแขงขันรายการตาง ๆ ดังนี้ 

 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 1  ต้ังไว 12,700.- บาท  

 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 2  ต้ังไว   57,700.- บาท  

 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 3  ต้ังไว   16,700.- บาท  

 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 4  ต้ังไว 12,700.- บาท  

 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 5  ต้ังไว 12,700.- บาท  

 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 6  ต้ังไว 12,700.- บาท  
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 คณะกรรมการหมูบานหมูที่ 7  ต้ังไว 12,700.- บาท  

ต้ังจายจากเงนิรายไดหรือเงนิอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานดานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

2.5.6 อุดหนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน    ตั้งไว   60,000.-บาท 

เพื่อจายใหคณะกรรมการวัดในตําบลทาดี ดังน้ี 

 วัดดินดอน    จํานวน 15,000 บาท  

 วัดปะ     จํานวน 15,000 บาท  

 วัดพัทธเสมา    จํานวน 15,000 บาท  

 วัดมะขาม    จํานวน 15,000 บาท 

 เพื่อใชจายในการจัดงานประเพณีชักพระของชาวตําบลทาดี   ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานดานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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3.  รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไวรวม 135,700.-บาท 

     3.1  หมวดครุภัณฑ  (541000)  ตั้งไว  135,700.-บาท 

 3.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (541000)     ตั้งไว   17,200.-บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก  พรอมเกาอ้ีทํางาน จํานวน 2  ชุด ไวใชในสํานักงาน 

อบต. ทาดี ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

 3.1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (541000)     ตั้งไว   5,500.-บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กสองบานเลื่อน กระจกสูง 4 ชั้น  จํานวน 1 ตัว ไวใชในสํานักงาน อบต. 

ทาดี ต้ังจายจากเงินรายไดหรือเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 3.1.3 ประเภทครุภัณฑอื่น ๆ       ตั้งไว  13,000.-บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปายไฟสัญญาณจราจร (ปายหยดุตรวจ) เพื่อใชในกิจกรรมของศูนย อปพร.องคการ

บริหารสวนตําบลลานสกา จํานวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 -  ปายไฟรูปสามเหลี่ยม ความยาวฐานไมตํ่ากวา 1.20 เมตร สูงไมตํ่ากวา 1.20 เมตร  

 -  ติดต้ังไฟไซเรน  ขนาด 40 W 

 - โครงเหลก็ เหลก็ขนาด 1.5 เมตร X 1.5 เมตร 

 - มีลอ  

 โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน  

3.1.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมี

วงเงินเกนิกวา 5,000.- บาท) (411800)     ตั้งไว 100,000.- บาท  

เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ   คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืนๆ    ต้ังจายจาก

เงนิรายไดหรือเงนิอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานคลงั 

ประมาณการรายจายท้ังสิ้น  1,495,200.00  บาท  แยกเปน 

1.  งบบุคลากร  (520000)   ตั้งไว 1,125,200.00  บาท  

 1.1  หมวดเงนิเดือนฝายประจํา (522000) ต้ังไวรวม  1,125,200.00  บาท     แยกเปน 

  1.1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (220100)   ต้ังไว 587,040.- บาท  

เพือ่จายเปนเงนิเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 4 อัตรา พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของสวน

การคลังตามตําแหนงและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณต้ังจายไวไมเกิน 12 เดือน ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

  1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200)  ต้ังไว 36,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิของแตละคนต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

  1.1.3 ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)   ต้ังไว 242,280.- บาท  

เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร

ทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

  1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700) ต้ังไว 59,880.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนและเงินเพิ่มคาตอบแทนพิเศษแกพนักงานจางตามภารกิจ 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง  

  1.1.5ประเภทเงินอ่ืน ๆ (221100)    ต้ังไว 200,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินตอบแทนพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

ที่กําหนด ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง  

2.  งบดาํเนินการ  (530000)   ตั้งไว 346,000.00  บาท  

 2.1  หมวดคาตอบแทน  (531000)     ต้ังไวรวม   73,000.00  บาท  

  2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น (310100)        ต้ังไว 5 ,000. - บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ  ที่ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวน

ตําบล ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง  
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2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) ต้ังไว 8,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางที่ตองมา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง  

  2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ต้ังไว 10,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจําที่มีสิทธิ์เบิกเงิน

ชวยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งาน

บริหารงานการคลัง 

  2.1.5 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)  ต้ังไว 50,000.-  บท  

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และบุคคลในครอบครัว

ซึ่งมีสิทธิ์เบิกเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลไดตามระเบียบฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

 2.2  หมวดคาใชสอย  (532000) ต้ังไวรวม   193,000.00  บาท       แยกเปน  

  2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) ต้ังไว 30,000.-  บาท  

เพื่อจายเปน คาใชจายในการรับบริการตางๆ เชน  คาลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาตางๆ คารับวารสาร,คา

เย็บหนังสือเขาปกหนังสือ, รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสารทางวิทยุโทรทัศน โรง

มหรสพ หรือสิ่งพิมพตางๆ เปนตน ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งาน

บริหารงานการคลัง 

  2.2.2 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)ต้ังไว  3,000.-  บาท 

เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองตอนรับบุคคลตางๆ ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ,ตรวจนิเทศงาน, คาใชจายในพิธีทาง

ศาสนาและประเพณีตางๆ , คาใชจายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใชจายในการ

ฝกอบรมและสัมมนาตางๆ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการ

คลัง 

  2.2.3 ประเภทรายจายที่เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

(320300)  ต้ังไว 150 ,000.- บาท   แยกเปน 

1. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน   ต้ังไว  100,000.- บาท  สําหรับเปน 

คาใชจายในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร โรงเรือน และปายตาง ๆ  ต้ังจาย

จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

2. โครงการสรางจิตสํานึกและสรางแรงจูงใจใหประชาชนเสียภาษีมากขึ้น  ต้ังไว 20,000.- บาท   

สําหรับเปนคาใชจายในการประชาสัมพันธในเร่ืองการจัดเก็บภาษีประเภทตาง ๆ การมอบของขวัญ ของ

รางวัล ใหกับผูเสียภาษีประจําป เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกในการเสียภาษี ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 
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3. คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ต้ังไว  30,000.-  บาท  สําหรับเปน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก  ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

2.2.4 ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาใหสามารถใช 

งานไดตามปกติ (วงเงนิไมเกนิ 5,000.-บาท)  (320400)   ต้ังไว  10,000.- บาท    

เพื่อจายเปนคาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ต้ังจายจาก

เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

2.3  หมวดคาวัสดุ  (533000) ต้ังไวรวม   78,000.00 บาท       แยกเปน 

 2.3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน  (330100)   ต้ังไว  28,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาเคร่ืองเขียน  แบบพิมพ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือการจางพิมพ เคร่ืองใชสํานักงานอ่ืนๆ ที่

เปนวัสดุโดยสภาพ ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง  

  2.3.2 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว  (330300)  ต้ังไว  20,000.-  บาท  

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน ไมกวาด แปรงถูพื้น ผงซักฟอก นํ้ายาลางจาน ฯลฯ  

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง  

  2.3.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (331400)   ต้ังไว  30,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนซีดี เทปบันทึกขอมูล ฯลฯ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค  (534000) ต้ังไวรวม   2,000.00  บาท       แยกเปน 

 2.4.1 คาไปรษณีย  (340400)    ต้ังไว 2,000.- บาท 

เพื่อจายเปนคาฝากสงไปรษณียไทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร เปนตน  ต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 

3.  งบลงทุน       ตั้งไวรวม   24,000.00  บาท   แยกเปน  

 3.1  หมวดครุภัณฑ  (541000)     ต้ังไว 2 4,000.- บาท 

  3.1.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)  ต้ังไว  9,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LCD จํานวน 1 เคร่ือง (ใชเกณฑราคาพื้นฐานกระทรวง 

ICT เมือ่ 11 ก.พ 2553 โดยมีคุณสมบัติพื้นฐานดังน้ี 

               -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  600 x 600 dpi 

                  -  มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 20 แผน/นาที 

                 -   มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 8 MB 

                  -  มี Interface แบบ 1 x Paraltel sinv 1 USB 2.0 หรือดีกวา 

                  -  สามารถใชกับ A4. Letter. Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 250 แผน 
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 3.1.2 ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มี

วงเงนิเกนิกวา 5,000.- บาท) (411800)     ต้ังไว 15,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑตางๆ เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ  ต้ังจาย

จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานการคลัง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานสวนโยธา 

 

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 3, 849,000.- บาท แยกเปน 

1.  งบบุคลากร   ตั้งไว  912,000.- บาท 

      1.1  หมวดเงินเดอืน  (522000)    

             -  ประเภทเงินเดอืนพนักงาน (220100)    ตั้งไว  500,000.- บาท  

             เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน 4 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน 

              -  ประเภทเงินเพิม่ตางๆ ของพนักงาน (220200)   ตั้งไว  54,000 .- บาท 

              เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบลจํานวน 3อัตรา ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 

 - ประเภทคาจางพนักงาน (220600)    ตั้งไว 156,000. - บาท 

เพื่อจายใหกับพนักงานจางตามภารกิจจํานวน 2 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน 

- ประเภทเงินเพิม่ตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)   ตั้งไว  43,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มชั่วคราวแกพนักงานจางตามสิทธิ์ จํานวน 2 อัตรา ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชมุชน 

- ประเภทเงินอื่น ๆ (221100)     ตั้งไว 1 59,000.- บาท 

              เพื่อจายเปนคาตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษสําหรับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตาม

กฎหมาย เพื่อจายใหแกพนักงานสวน  ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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2. งบดาํเนินการ (530000) ตั้งไว 1, 723,000.- บาท 

                 2.1  คาตอบแทน (531000)     ตั้งไว  1 60,000. - บาท 

แยกเปน 

             -  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    ตั้งไว  5,000 .- บาท   

เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ต้ังจายจากเงิน

รายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

-  ประเภทคาเชาบาน (310400)     ตั้งไว  15,000 .- บาท  

เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

              -  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)   ตั้งไว 1 40,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลที่มิสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ ต้ังจายจาก

เงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

             2.2 คาใชสอย (532000)        ตั้งไว 364,000. - บาท 

แยกเปน 

             -  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)   ตั้งไว  3 04,000. - บาท  

แยกเปน 

ก. คาจางเหมาบริการ  เพื่อจายเปนคาจางเหมาซอมแซมระบบประปาและระบบไฟฟาสาธารณะ  

คาจางเหมาจัดเก็บขยะ  คาจางเหมาและบริการอ่ืนๆ 

ข. เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน, คาธรรมเนียมตาง ๆ, คาลางฟลมถายรูปและคาจางเหมาบริการตางๆ  

ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

-  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300) 

 ตั้งไว 40,000.- บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืนๆ  

ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

             -  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (วงเงินไมเกนิ 5,000)ตั้งไว 20,000.- บาท 

 

 2.3 คาวัสดุ (533000)       ตั้งไว   4 54,000. -  บาท 

 2.3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)    ตั้งไว  20,000 .- บาท  

  เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุอุปกรณ เคร่ืองเขียน  แบบพิมพ ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน 
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2.3.2  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)    ตั้งไว  170,000. - บาท  

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณไฟฟาและวิทยุ อุปกรณประปา เชน หลอดไฟ สายไฟ สวิทซไฟ 

สวิทซควบคุมแสง  ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อดวงโคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณ ขนาด 2x40 วัตต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ

ดวงโคมไฟ เพื่อติดต้ังในหมูที่ 1จํานวน 80 ชุด         

2.3.3 ประเภทวัสดุกอสราง (330600)     ตั้งไว 74,000. - บาท  

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกอสรางตางๆ  ที่จําเปนเพื่อจัดทําซอมบํารุงรักษา  ทอประปา มาตรวัดน้ํา

ฯลฯ ในโครงการตางๆ  ของตําบลทาดีต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

2.3.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)     ตั้งไว 170 ,000. - บาท   

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นและนํ้ามันหลอลื่น  สําหรับใชกับ 

 - รถบรรทุกขยะ ใชนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตอระยะทางประมาณ 5 กม./นํ้ามัน1 ลติร จํานวน 2 คนั 

 - รถจักรยานยนตพวงขาง ใชนํ้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตอระยะทางประมาณ 30 กม./นํ้ามัน 1 ลติร 

ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 2.3.5  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร (331400)     ตั้งไว  20,000 .- บาท   

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก  หมกึปร้ินเตอร  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

 2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค                                                                             ตั้งไว   305,000.- บาท 

      2.4.1 ประเภทคาไฟฟา                                                                                ตั้งไว  220,000.-  บาท 

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับกิจการประปา  ต้ังจายจากเงินชวยเหลือขององคการบริหารสวนตําบลทาดี  

ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน 

     2.4.2  ประเภทคานํ้าประปา                                                                            ตั้งไว  85,000.-  บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อน้ําประปา  ต้ังจายจากเงินชวยเหลือขององคการบริหารสวนตําบลทาดี  ปรากฏในแผนงาน 

เคหะชุมชน  

2.5 หมวดเงินอุดหนุน   ตั้งไว 440,000.-  บาท  เพื่ออุดหนุนการไฟฟานครศรีธรรมราช 

 2.5.1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  หมูที่ 1  ต้ังไว 230,000.- บาท  

 2.5.2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาแสงสวางสาธารณะ  หมูที่ 7  ต้ังไว 210,000.- บาท 

ปรากฎในแผนงาน 
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3.  รายจายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว  1,214,000.-  บาท 

       3.1  หมวดครุภัณฑ   (541000)    ตั้งไว  1 57,000.-  บาท 

    3.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (541000)     ตั้งไว 7,000.- บาท   

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-6  จํานวน 2 ตัว ไวใชในสํานักงาน อบต.ทาดี  ต้ังจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

3.1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (541000)     ตั้งไว 3,000.- บาท   

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน  จํานวน 2 ตัว ไวใชในสํานักงาน อบต.ทาดี  ต้ังจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

3.1.3  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (541000)                                    ตั้งไว  8,000.-   บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบฟอรม  15  ลิ้นชัก  จํานวน1 ตู ไวใชในสํานักงาน อบต.ทาดี  ต้ัง

จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 3.1.4 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      ตั้งไว    25,000. - บาท   

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมซัมเมอรส  ขนาด 1.5 แรงมา จํานวน 1 ตัว ไวใชสําหรับกิจการประปา ต้ังจายจากเงิน

รายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

3.1.5 ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ      ตั้งไว   23 ,000. - บาท   

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อปมซัมเมอรส  ขนาด 2 แรงมา 3 เฟส จํานวน 1 ตัว ไวใชสําหรับกิจการประปา ต้ังจาย

จากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

3.1.6 ประเภทครุภัณฑสํารวจ (411300)      ตั้งไว     50,000.- บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 - มีชองรับสัญญาณดาวเทียมแบบ  Parallel 12 ชอง 

 - มีจอแสดงผลแบบ LCD หนาจอส ี256 lecel Color TFT ความละเอียด 16 x240 pixels มีไฟสอง

สวางหนาจอ 

 - มีความแมนยําในการหาตําแหนง+/- 15 เมตร ( RMS) สามารรองรับการทํางานในระบบ “WAAS 

ได 

 - สามารถแสดงคาพกิดับนพืน้หลกัฐานแผนที่  WGS 84 และแผนที ่ Indian Thailand ที่ใชกับ

ประเทศไทยได 

 - แสดงตําแหนงระบบพกิดั Latitude/Longitude, UTM และระบบกริดทหารไดแบบกําหนดคาเอง

ไดสามารถกาํหนด Use datum 

- มีเคร่ืองวัดความกดอากาศ ( Barometric Altimeter) สามารถแสดงคาความสูง-ตํ่า จากระดับนํ้านํ้า

ทะเลไดในระยะ -2,000 ถึง 3,000 Feet 

 - สามารถถายขอมูลเขาคอมพิวเตอรโดยใชไดทั้ง Serial และ USB Port และมีชองตอเสาภายนอกได 
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   3.1.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (411800) ตั้งไว 41,000.- บาท 

เพื่อจายเปน 

 - คาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน รถบรรทุกขยะ รถจักรยานยนตพวงขาง  

 - คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอ่ืน ๆ  

ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

 

 3.2   หมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง  (420000)    ตั้งไว  1,057,000.- บาท 

 - ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค (421100) 

 3.2.1 คาซอมแซมสิ่งกอสราง      ตั้งไว 100,000 บาท 

  - คาซอมแซมถนน, คาซอมแซมคูระบายน้ํา  ฯลฯ ต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน 

         3.2.2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายวิโรจน-เกาะตานาค หมูท่ี 2  

         ตั้งไว 198,000.- บาท 

กวาง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 400 

ตร.ม. หรือตามสภาพพื้นที่ และถมไหลทางดวยหินคลุกทั้งสองขาง ๆ ละ0.50 เมตร พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบกรมโยธาธิการ 

3.3.3  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาไคร หมูท่ี 3   ตั้งไว 185,000 .- บาท 

ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบกรมโยธาธิการ 

3.3.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยาว หมูท่ี 4 ตั้งไว 198,000 .- บาท 

ขนาดกวาง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 400 ตาราง

เมตร ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขาง ๆ ละ 0.50 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบกรม

โยธาธิการ 

 3.3.5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรวงทอง หมูท่ี 5  ตั้งไว 191 ,000.-บาท 

ขนาดกวาง 4.0 เมตร ยาว  100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 400 ตาราง

เมตร ลงหินคลุกไหลทางทั้งสองขาง ๆ ละ 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ตาม

แบบกรมโยธาธิการ 

3.3.6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางกรวด หมูท่ี 6 ตั้งไว  185,000.-บาท  

ขนาดกวาง 4.0 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไมนอยกวา 400 ตาราง

เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  ตามแบบกรมโยธาธิการ 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ขององคการบริหารสวนตําบลทาดี 

อําเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายงบกลาง 

---------------------------------------  

รายจายงบกลาง ตั้งจาย รวม 3,086,490.-บาท   แยกเปน 

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)   ตั้งไว  100,000.-  บาท  

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ในอัตรา

รอยละ 10 ของคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอ่ืนๆ  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

2. เบี้ยยังชีพคนชรา  (110700)     ตั้งไว  1,446,000 บาท 

เพื่อจายใหแกผูสูงอายุที่มีสิทธิ์ไดรับ จํานวน  241  คน ในอัตราเดือนละ 500 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ (110800)       ตั้งไว   720,000.-  บาท 

เพื่อจายใหผูพิการที่มีสิทธิ  จํานวน  120  คนในอัตราเดือนละ 500 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

4. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (110900)      ตั้งไว   120,000.-  บาท 

เพื่อจายใหผูผูติดเชื้อผูปวยเอดส จํานวน  20  คนในอัตราเดือนละ 500 บาท ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

5. เงินสาํรองจาย (111000)     ตั้งไว   300,000.-  บาท 

เพื่อสํารองไวจายในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนเปนหลัก ต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

6. รายจายตามขอผูกพัน (111100)     ตั้งไว   290,000.-  บาท 

เพื่อจายเปน 

6.1  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลทาดี   ต้ังไว 90,000.- บาท  

เพื่อจายกองทุน สปสช.  ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

6.2  เงินทุนการศึกษา      ต้ังไว 180,000.- บาท  

เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ ลูกจางของ

องคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับการคัดเลือก ต้ังจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  

 6.3 เงินสมทบคาบํารุงรายปสมาคมองคการบริหารสวนตําบล ต้ังไว     20 ,000. - บาท 

เพื่อจายชําระคาบํารุงรายปสมาคมองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้ังจายจากเงินรายได  

ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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7. เงินชวยพเิศษ (111200)     ตั้งไว    5,000.-  บาท 

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือพนักงานสวนตําบลในกรณีที่เสียชีวิตระหวางการทํางาน ต้ังจายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

8. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท) (120100) ตั้งไว 105,490.-บาท  

เพื่อจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 


