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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 
เรียน   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 
 
  บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ        
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายานอีกครั้งหนึ่ง    ฉะนั้น  ในโอกาสนี้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553    ดังต่อไปนี ้
                 1. สถานะการคลัง 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ได้ประมาณการ
รายรับไว้จ านวน  22,500,000  บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน   
จัดเก็บเอง   จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้
ก าหนดวงเงินรายจ่ายไว้จ านวน  22,500,000  บาท  ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดท าบริการสาธารณะด้าน   
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดท างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน  เป็น
การจัดท างบประมาณแบบสมดุล  (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)   นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบล  
มีเงินสะสมคงเหลืออยู ่ 18,431,875.24   บาท 
 
 2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
          ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน  จะมี
จ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชน ตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายานก็สามารถด าเนินกิจการตามที่ได้ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายรับ   ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น   22,500,000  บาท  แยกเป็น 
       ก. รายได้ภาษีอากร    รวมทั้งสิ้น   11,654,300 บาท  แยกเป็น 
           1. หมวดภาษีอากร      รวม      11,654,300 บาท  แยกเป็น 
        1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 282,000 บาท   ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น  
             1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 49,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไวเ้ท่ากับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา  
             1.3 ภาษีป้าย  จ านวน  30,000 บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่      
ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 
  1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จ านวน  6,700,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
  1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จ านวน  40,000  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
       1.6 ภาษีสุรา  จ านวน   1,080,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไวต้่ ากว่าปีงบประมาณที่
ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
  1.7 ภาษีสรรพสามิต  จ านวน  2,000,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 

     1.8 ค่าภาคหลวงแร่  จ านวน 13,000 บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
      1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 60,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปี       
งบประมาณที่ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง 
                    1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน  1,400,000  บาท          
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ 
                          1.11 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง  จ านวน  300  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณ
การไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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        ข. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร    รวมทั้งสิ้น   690,700   บาท   แยกเป็น 
               1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม   318,700   บาท  แยกเป็น 
  1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  11,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  จ านวน  240,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้
เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  1.5 ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการ
ไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

  1.6 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  1.7 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจร  จ านวน  200  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้
เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  1.8 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่น  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง  
ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
                    1.9 ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 42,000 บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับ 
                    1.10 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน1, 500 บาท      
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
                     1.11  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จ านวน  
20,000 บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เน่ืองจากประมาณการตามที่คาดว่า
ได้รับ 
                       1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการ
ไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
            1.13 ค่าธรรมเนียม ค าขอ ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง 
จ านวน  500 บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไวเ้ท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
                      1.14 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา           
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 2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   รวม   250,000   บาท     
    2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  จ านวน  250,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี  
งบประมาณที่ผ่านมา  
 3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   รวม   122,000   บาท  แยกเป็น 
  3.1 ค่าขายแบบแปลน จ านวน  100,000 บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  3.2 ค่าเขียนแบบแปลน  จ านวน 1,000 บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีงบประมาณ ที่ผ่านมา       
  3.3 ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง  จ านวน  500  บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
         3.4 ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร  จ านวน  500  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ    
ปีงบประมาณที่ผ่านมา   
                     3.5 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน  20,000บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

        ค. เงินช่วยเหลือ 
            หมวดเงนิอุดหนุน      รวม  10,155,000   บาท   
                1. เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน  10,155,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่า
ปีงบประมาณที่ผ่านมา   เน่ืองจากประมาณการตามที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรร  
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
1.  ด้านบริหารท่ัวไป 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
 1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า ตั้งไว้ รวม   1,250,340   บาท 
      เงินเดือน         ตั้งไว้  1,128,840   บาท 

ประเภท  เงินเดือนพนักงาน       ตั้งไว้     683,880    บาท 
 ประเภท  เงินเพิ่มต่างๆ                  ตั้งไว้       75,360    บาท 
 ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
                           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           ตั้งไว้     297,600    บาท 
 ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษา 
                           ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ตั้งไว้       72,000    บาท 
 ค่าจ้างประจ า       ตั้งไว้     121,500   บาท 
 ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     ตั้งไว้     103,500    บาท 
 ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ                  ตั้งไว้       18,000    บาท 
  2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้ รวม     512,640   บาท 
 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง     ตั้งไว้     512,640    บาท 
  3.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม   3,756,060   บาท 
 ค่าตอบแทน       ตั้งไว้  1,771,060   บาท 
 ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      ตั้งไว้     301,020    บาท 
 ประเภท  ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา  
                           สมาชิกสภา และเลขานุการสภา      ตั้งไว้   1,229,040   บาท 
 ประเภท  ค่าเบี้ยประชุม        ตั้งไว้       54,000    บาท 
 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้       10,000    บาท 
 ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว้        25,000   บาท 
 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้        72,000   บาท 
 ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      ตั้งไว้    50,000   บาท 
 ประเภท  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  
      คณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการจ้าง      ตั้งไว้    30,000    บาท 
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ค่าใช้สอย           ตั้งไว้  1,435,000   บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้     435,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้      100,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้งไว้       350,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
     ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      ตั้งไว้     550,000    บาท 

ค่าวัสดุ            ตั้งไว้    550,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน       ตั้งไว้      60,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       ตั้งไว้        5,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว       ตั้งไว้      20,000    บาท 

ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง        ตั้งไว้       5,000   บาท 
ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      ตั้งไว้       50,000    บาท 
ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      ตั้งไว้     350,000    บาท 
ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่                ตั้งไว้       20,000    บาท 
ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์       ตั้งไว้       40,000    บาท 

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค          ตั้งไว้ รวม   303,000   บาท 
 ประเภท  ค่าไฟฟ้า        ตั้งไว้      200,000    บาท 
 ประเภท  ค่าน้ าประปา        ตั้งไว้         5,000    บาท 
 ประเภท  ค่าโทรศัพท์            ตั้งไว้        24,000    บาท 
 ประเภท  ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ 
      ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์     ตั้งไว้        50,000    บาท 
 ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม      ตั้งไว้        24,000    บาท 
 5.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม   10,000   บาท 
 ประเภท  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน  
      ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์         ตั้งไว้         10,000    บาท 
6.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้ รวม   32,400   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์       ตั้งไว้       32,400    บาท 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน                   ตั้งไว้       32,400    บาท  
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 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 1.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ รวม      250,000    บาท 
 ค่าใช้สอย             

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้     250,000    บาท 
     2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     1.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม      578,410   บาท 
 ค่าใช้สอย          
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้งไว้    578,410    บาท 
   2.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม   50,000   บาท 
 ประเภท  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน  
                  ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์          ตั้ งไว้      50,000   บาท 
3.  ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานการเกษตร 
     งานส่งเสริมการเกษตร 
     1.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ รวม   30,000   บาท 
 ค่าวัสดุ            
 ประเภท  ค่าวัสดุการเกษตร       ตั้งไว้     30,000    บาท 
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     2.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       ตั้งไว้ รวม     12,500   บาท 
 ค่าครุภัณฑ์        
   ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร       ตั้งไว้     12,500    บาท  
     งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
     1.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ รวม     20,000   บาท 
 ค่าใช้สอย 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้      20,000    บาท 
4.  ด้านการด าเนินงานอื่น 
     แผนงานงบกลาง 
     งานงบกลาง 
     รายจ่ายงบกลาง      ตั้งไว้ รวม   3,932,090   บาท 
     ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน        ตั้งไว้    836,090    บาท 
     ประเภท   เบี้ยยังชีพคนชรา                                                                           ตั้งไว้     1,854,000  บาท 
     ประเภท  เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                        ตั้งไว้      708,000    บาท 
     ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                    ตั้งไว้           6,000    บาท  
     ประเภท  เงินส ารองจ่าย         ตั้งไว้      528,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    6,805,350      บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจ า     ตั้งไว้ รวม  6,760,450   บาท  แยกเป็น 
    1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว้ รวม  1,250,340  บาท  แยกเป็น 
         เงินเดือน      ตั้งไว้  1,128,840  บาท  แยกเป็น 
 -  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  683,880  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน- 
ต าบล พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
 -  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ตั้งไว้  75,360  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
                1. เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง 
เป็นเงิน  42,000  บาท 
                2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล  เป็นเงิน  33,360  บาท                             
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
             ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานทั่วไป 
 -  ประเภท  เงินเดือน/ค่าตอบแทน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้ังไว้  297,600  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
 -  ประเภท เงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุการและที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้  72,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
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 ค่าจ้างประจ า    ตั้งไว้   121,500   บาท   แยกเป็น 

-  ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้  103,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า   
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
  -  ประเภท  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ตั้งไว้  1 8,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
  1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ รวม   512,640   บาท  
  -  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้  512,640 บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป   
   1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ รวม  4,634,470  บาท  แยกเป็น 
          ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  1,771,060  บาท  แยกเป็น 
  - ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว้  301,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
            -  ประเภท  ค่าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา  
ตั้งไว้  1,229,040  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล             
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 

 -  ประเภท  ค่าเบี้ยประชุม   ตั้งไว้  5 4,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
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 -  ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ต้ังไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
  -  ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  25,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
  -ประเภท ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  72,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล 
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    ปราก ฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
     งานบริหารทั่วไป 
  -  ประเภท  เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษา          
พยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า ผู้บริหาร และครอบครัว ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
 -  ประเภท  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการจ้าง  
ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการซื้อ
หรือการจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 

ค่าใช้สอย     ตั้งไว้  2,283,410  บาท   แยกเป็น 
  -  ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้  4 35,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าซักฟอก ค่าระวาง
รถบรรทุก ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และติดตามด าเนินการ ค่าจ้างเหมา
บริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมา
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างท าวารสาร  ค่าจัดท าเว็บไซด์ พร้อมปรับปรุง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
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 -  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้  1 00,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น รถยนต์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองอัดส าเนา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองถ่าย
เอกสาร รถจักรยานยนต์ เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ  ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน เช่น  
วัสดุต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป  

-  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  1,198,410  บาท  แยกเป็น 
                1. ค่าเลี้ยงรับรอง คณะบุคคลผู้มาเยือนหรือตรวจงานเป็นคร้ังคราวหรือไปด าเนินกิจการอ่ืนใดอัน 
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการประชุมสภา คณะผู้บริหารหรืออนุกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน  30,000  บาท  ตั้งจ่ายจาก     
เงินรายได ้
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
               2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล อบรมประชาชนร่วมเป็น
คณะกรรมการ เป็นค่าพิธีเปิด - ปิด ค่าวัสดุส านักงาน ค่าของขวัญของรางวัลส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าตกแต่ง
สถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม  เป็นเงิน  36,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
               3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เป็นค่าวัสดุส านักงาน พิธีเปิด - 
ปิด ค่าของขวัญของรางวัลส าหรับผู้ร่วมกิจกรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าชุดกีฬา 
ค่าจ้างเหมาเคร่ืองขยายเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย    
ทั้ง  11  ประการ   คือ 
 1.  รักษาความสะอาดร่างกายบ้านเรือนและชุมชน 
 2.  มีจิตส านึกและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 3.  มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 4.  เป็นผู้ประหยัด  ออม  และนิยมไทย 
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 5.  ปฏิบัติตนตามหลักเบญจศีล เบญจธรรม หรือหลักธรรม ของศาสนาอ่ืนที่เด็กและ 
                          เยาวชนนับถือ       
 6.  เป็นผู้มีมารยาทแบบไทย 
 7.  มีวินัยจราจร 
                     8.  เป็นคนตรงต่อเวลา 
  9.  ปฏิบัติตนในการเข้าแถวเรียงล าดับก่อนหลัง  ในการเข้ารับบริการต่าง ๆ 
 10.  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและกลุ่มโดยเคร่งครัด 
        11.  ไม่พัวพันยาเสพติด 
เป็นเงิน  181,410  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
                4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ประจ าปี  2553  ตั้งไว้  50,000  บาท            
เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
            ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
  5. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกและบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้   ตามโครงการ  หนึ่งคน หนึ่ง
ฝนหนึ่งต้น เพื่อประชาชนชาวไทย โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โครงการ         
พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และตามโครงการอ่ืน ๆ ในพื้นที่ต าบลดอนก ายาน 
เป็นค่าวัสดกุารเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม เป็นเงิน  20,000  บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

                 6. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ต าบล 
ฯลฯ  เป็นเงิน  300,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
 
 
 



- 45 - 
                 7.เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องจากมาจากพระราชด าริ  โครงการ
หลวง  โครงการศิลปาชีพ ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเคร่ืองดื่ม ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม   เป็นเงิน 220,000 บาท ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้แทนประชาคมหมู่บ้าน ต าบล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
                  8. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจร  ตั้งไว้  20,000  บาท  เป็นค่าตกแต่งสถานที่ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าเคร่ืองดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป  
       9. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ตั้งไว้   36,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถานที่  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  และเคร่ืองดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
            ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
               10. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคนกินปลอดภัย คนใช้ปลอดสารพิษ สู้วิกฤตแบบ
พอเพียง  ตั้งไว้  55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด – ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าฝึกอบรม ค่าวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็นและเหมาะสม ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
                                     ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
             11. เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.)  ตั้งไว้  250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าฝึกอบรม ค่าเคร่ือง      
แต่งกาย  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าใช้จ่าย อ่ืนๆ ที่จ าเป็นและเหมาะสม      
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
                                               ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                                                             งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
           - ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้   
550,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
    - ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก   และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า   
พนักงานจ้าง    คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภา   และอ่ืน  ๆ
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  - ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม 
  - ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา  ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่าง ๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็น และมีความส าคัญ 
     - ค่าชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุของรถยนต์ส่วนราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน   
       - ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างจิตส านึกมีวินัยในการลดอุบัติเหตุจราจร ปี 2553 ส าหรับเป็น 
ค่าจัดฝึกอบรม  และจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและ
เหมาะสม  
                         - ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2553 ในระดับหมู่บ้าน   
เป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลและ ค่าบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ  
ที่จ าเป็นในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.   ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  450,000   บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

 ค่าวัสดุ      ตั้งไว้  580,000  บาท   แยกเป็น 
  -  ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  60,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
เช่น กระดาษ แฟ้ม หมึกโรเนียว วารสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือ ปากกา ดินสอ เก้าอ้ีพลาสติก ฯลฯ     ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป 
  -  ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  5 ,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
สายไฟ หลอดไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 
  -  ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ   
ในส านักงาน แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารทั่วไป      
   -  ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ 
อิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น เพื่อซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างในส านักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
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   -  ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น ยางรถ แบตเตอร่ี อุปกรณ์ และอะไหล่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

งานบริหารทั่วไป     
  -  ประเภท  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ต้ังไว้  350,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น เช่น น้ ามัน น้ ามันเคร่ือง และอื่น ๆ  ส าหรับใช้กับยานพาหนะ เคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองพ่นหมอกควัน  
เคร่ืองพ่นยา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป  

 -  ประเภท  ค่าวัสดุการเกษตร  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร  เช่น      
พันธุ์ไม้ ปุ๋ย ยา พันธุ์ปลา ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    งานส่งเสริมการเกษตร 

 -  ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ต้ังไว้  20,000  บาท เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าล้างรูปถ่าย ค่าอัดขยายรูป ค่าฟิล์ม ค่าวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 

-  ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
  1.4  หมวดค่าสาธารณูปโภค     ตั้งไว้ รวม  303,000  บาท  แยกเป็น 
  -  ประเภท  ค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล  อาคารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
    งานบริหารทั่วไป  
                 -  ประเภท  ค่าน้ าประปา  ตั้งไว้  5,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล อาคารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารทั่วไป 
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                 -  ประเภท  ค่าโทรศัพท์  ตั้งไว้  24,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 

 -  ประเภท  ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์   
ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 

  -  ประเภท  ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  ตั้งไว้  24,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสาร อ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
   1.5  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม  60,000  บาท    
           1.5.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณ -
ประโยชน์  ตั้งไว้  60,000  บาท  แยกเป็น         
            1. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  จังหวัดสุพรรณบุรี   ตามโครงการ 
รวมพลังท้องถิ่นร่วมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจ าปี  2553  ตั้งไว้  50,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลต าบล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลร้ัวใหญ่  ตามโครงการจัดต้ังศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการ
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ต้ังไว้  10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน     ตั้งไว้ รวม  44,900    บาท 
    2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ตั้งไว้ รวม   44,900    บาท    
      ค่าครุภัณฑ์      ตั้งไว้  44,900 บาท   แยกเป็น    
 -  ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
                 1. ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ตั้งไว้ 32,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จ านวน  4  ชุด 
ประกอบด้วย โต๊ะ  เก้าอี้ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
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                  -  ประเภท  ครุภัณฑ์การเกษตร 
                 1. ค่าจัดซื้อ เคร่ืองพ่นยา   ตั้งไว้   12,500  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เคร่ืองพ่นยาแบบใช้
แรงดันของเหลว  ชนิดสะพายหลัง  ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่ต่ ากว่า  1.5  แรงม้า  จ านวน  1  เคร่ือง               
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    งานส่งเสริมการเกษตร 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

ส่วนการคลัง 
 
ด้านบริหารท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้  รวม   868,560   บาท 
     เงินเดือน                     ตั้งไว้     734,280    บาท 
    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน         ตั้งไว้      662,280    บาท 
     ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ       ตั้งไว้        72,000    บาท 
     ค่าจ้างประจ า        ตั้งไว้     134,280    บาท 
    ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า          ตั้งไว้       116,280    บาท 
    ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ        ตั้งไว้         18,000    บาท 
 2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว           ตั้งไว้ รวม     98,400   บาท 
 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง       ตั้งไว้     98,400    บาท 
 3.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ รวม   948,650   บาท 
      ค่าตอบแทน           ตั้งไว้    431,150    บาท 
 ประเภท   เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ      ตั้งไว้     216,150    บาท 
 ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     ตั้งไว้       10,000    บาท 
 ประเภท   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        ตั้งไว้          5,000    บาท 
 ประเภท   เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล        ตั้งไว้     200,000    บาท 
     ค่าใช้สอย          ตั้งไว้      340,000   บาท 
     ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        ตั้งไว้       80,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ       ตั้งไว้    200,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน       ตั้งไว้        40,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
                ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ      ตั้งไว้        20,000    บาท 
    ค่าวัสดุ           ตั้งไว้      177,500    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน         ตั้งไว้         60,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์         ตั้งไว้         40,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่        ตั้งไว้         77,500    บาท 
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4.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม   9,600   บาท 
      ค่าครุภัณฑ์                     ตั้งไว้      9,600    บาท 
 ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน          ตั้งไว้       9,600    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน  ส่วนการคลัง 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  1,925,210    บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจ า   ตั้งไว้ รวม  1,915,610 บาท  แยกเป็น 
    1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า    ตั้งไว้ รวม  868,560 บาท  แยกเป็น 
          เงินเดือน ตั้งไว้  734,280  บาท  แยกเป็น     
 - ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้  662,280  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง  

- ประเภท  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ตั้งไว้ 72,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ 
พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
 ค่าจ้างประจ า ตั้งไว้  134,280  บาท  แยกเป็น   
 - ประเภท  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   ตั้งไว้  116,280  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า   
พร้อมเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
 - ประเภท  เงินเพิ่มต่าง  ๆ  ตั้งไว้   18,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
  1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้ รวม   98,400   บาท  
  -  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว้ 98,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง  
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 1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ รวม  948,650 บาท  แยกเป็น 
      ค่าตอบแทน ตั้งไว้  431,150  บาท   แยกเป็น  
             - ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  216,150   บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
  - ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารงานคลัง 
 - ประเภท  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว ้ 5,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ให้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
 -  ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    ตัง้ไว ้  200,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลอื 
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและครอบครัวที่มีสิทธิเบิกได้  ตามระเบียบฯ   ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  100,000 บาท  และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  100,000  บาท 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง  

ค่าใช้สอย ตั้งไว้  340,000  บาท   แยกเป็น 
 - ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้  80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง  
 - ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  200,000  บาท  
       1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ต้ังไว้ 200,000  บาท  
เป็นค่าจ้างลูกจ้าง  ค่าตู้เก็บเอกสาร  ค่าวัสดุ  ค่าถ่ายระวางแผนที่ขอบเขต ค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าพาหนะ       
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเหมาะสม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง  
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 - ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  และทรัพย์สินอ่ืน ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง 

 -  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้  20,000  
บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้าง  และอ่ืน ๆ    ตามระเบียบฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
 ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  177,500  บาท   แยกเป็น 
  - ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว ้  60,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานต่าง ๆ  เช่น แบบ
พิมพ์ใบเสร็จ  สมุดบัญช ี กระดาษ  หมึกโรเนียว  และอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง  
 - ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้  40,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  เป็นต้น และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง  
 - ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้  77,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ รวม    9,600   บาท  
 2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้รวม 9,600 บาท 
                    ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 9,600 บาท  แยกเป็น 

      -ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  9,600  บาท  
         1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด  2 บาน (มอก.)  ตั้งไว้ 9,600 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  
ขนาด  2  บาน (มอก.)  จ านวน 3 ตู ้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      งานบริหารงานคลัง 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ส่วนโยธา 

 
1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   ตั้งไว้ รวม   340,380   บาท 
        เงินเดือน                 ตั้งไว้     340,380   บาท 
        ประเภท  เงินเดือนพนักงาน                                        ตั้งไว้     322,380    บาท 
        ประเภท  เงินเพิ่มต่าง ๆ                         ตั้งไว้        18,000    บาท 
 2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว    ตั้งไว้  รวม    295,200   บาท 
 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งไว ้      295,200    บาท 
 3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  รวม   609,330   บาท 
 ค่าตอบแทน        ตั้งไว้     259,330   บาท 
 ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้      140,730    บาท 
 ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว ้      10,000    บาท 
 ประเภท  ค่าเช่าบ้าน     ตั้งไว ้      27,600    บาท 
 ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล   ตั้งไว ้      50,000    บาท 
 ประเภท  ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซื้อหรือจัดจ้าง   
                              คณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการจ้าง     ตั้งไว้        31,000    บาท  
             ค่าใช้สอย       ตั้งไว้     170,000   บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ตั้งไว้      100,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้      50,000    บาท 
 ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่  ตั้งไว้        20,000    บาท 
                              ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
 ค่าวัสดุ                    ตั้งไว้   180,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน     ตั้งไว้        30,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง      ตั้งไว ้      100,000    บาท 
 ประเภท   ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว ้      10,000    บาท 
 ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     ตั้งไว ้      40,000    บาท 
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     4.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       ตั้งไว้  รวม    143,000   บาท 
          คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  ตั้งไว้         143,000    บาท 
  ประเภท   ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  3          ตั้งไว ้        120,000    บาท 
           ประเภท  ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้        23,000    บาท 
 งานไฟฟ้าถนน  
 1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้  รวม   100,000   บาท 
        ค่าวัสดุ                        
 ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ      ตั้งไว้     100,000    บาท 
     แผนงานการศึกษา 
 งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 1. หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ รวม   45,000   บาท 
          ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้        45,000   บาท 
     ประเภท  ค่าติดต้ังหน้าต่าง – ประตู มุ้งลวด เหล็กดัด               ตั้งไว้        45,000   บาท  
                          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 4,5,6  และ หมู่ที่ 7 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม    99,000   บาท 
        ค่าครุภัณฑ์                     
 ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว ้      99,000    บาท 
     2. ด้านการเศรษฐกิจ 
      แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานก่อสร้างโครงพื้นฐาน 
     1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม    636,000   บาท 
           ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      ตั้งไว้       636,000    บาท 
           ประเภท  ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 1                            ตั้งไว้        158,000   บาท 
 ประเภท   ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  ตั้งไว ้     379,000    บาท 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3       ตั้งไว้         46,000    บาท 
 ประเภท  ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7   ตั้งไว้         53,000    บาท 
 
 
 
 
 



- 58 - 
 
 แผนงานการ เกษตร 
 งาน อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
 2. หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้ รวม   216,000   บาท 
          ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้        216,000   บาท 
     ประเภท  ค่าก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ า   หมู่ที่ 9                   ตั้งไว้        139,000   บาท  
           ประเภท   ค่าฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก     หมู่ที่ 9                   ตั้งไว้        77,000   บาท                                                                        
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส่วนโยธา 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  2,483,910    บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจ า     ตั้งไว้ รวม  1,344,910    บาท  แยกเป็น 
   1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้ รวม   340,380   บาท   
        เงินเดือน   ตั้งไว้   340,380   บาท  แยกเป็น 
           - ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้  322,380  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ต าบล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 - ประเภท  เงินเพิ่มต่าง  ๆ   ตั้งไว้  18,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม   295,200   บาท    
             - ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้  295,200  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม   709,330   บาท  แยกเป็น 
         ค่าตอบแทน      ตั้งไว้   259,330   บาท  แยกเป็น 
             - ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว ้ 140,730  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  - ประเภท  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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 - ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว ้ 27,600  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล  
ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 - ประเภท  เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ            
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบลและครอบครัว ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 - ประเภท  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการจ้าง  
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตั้งไว้  31,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  
คณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการจ้างงานก่อสร้าง  และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป      
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ค่าใช้สอย      ตั้งไว้   170,000   บาท  แยกเป็น 

- ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ต้ังไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ   เช่น  ค่ารังวัดสอบเขตที่ดิน  ค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 - ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว ้ 50,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น   
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

- ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ  ตั้งไว้  
20,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล  และอ่ืน ๆ ตาม
ระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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 ค่าวัสดุ      ตั้งไว้   280,000   บาท   แยกเป็น 
  - ประเภท  ค่าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุส านักงานต่าง  ๆ เช่น
กระดาษ  หมึกโรเนียว  และวัสดุอื่น ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 - ประเภท  ค่าวัสดุก่อสร้าง    ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง และซ่อมแซม 
ถนน  อาคาร  เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย  ตะปู  สี  แอลฟาติลส์  ยางมะตอย ไม้ต่าง ๆ  กระจกเตือนภัย  และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 - ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น 
สายไฟ  หลอดไฟฟ้า  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานไฟฟ้าถนน 
  - ประเภท  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว ้ 10,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ต่าง ๆ เช่น  สี  โฟม  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ค่าล้างฟิลม ์ อัดขยายภาพถ่าย  เป็นต้น   ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
  - ประเภท  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้ 40,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น 
แผ่นดิสก์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ รวม   1,139,000  บาท   แยกเป็น    
    2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้ รวม 1,139,000  บาท   แยกเป็น    
            ค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว้รวม   99,000   บาท     
           -  ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้   99,000  บาท    
 1.  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เสียงตามสาย  หมู่ที่  1  ตั้งไว้  99,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เสียงตามสาย  พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง  หมู่ที่  1  ประกอบด้วย 
               - เคร่ืองขยายเสียง (เพาเวอร์มิก  1000  W) 

      - เคร่ืองเล่น DVD  
       - เทปวิทยุ (กระเป๋าหิ้ว) 
         - ท้ายล าโพง AUDIO 
            - ตะขอดึงสายพร้อมเคลือบสี 
            - ไมค์ พร้อมขาตั้งโต๊ะ 
        - สาย DROP  WIRE 0.9 มม. (ยาว 200 เมตร : ม้วน ) 
          - ลายแม่ 800 W 
           - ปากล าโพง ขนาด 15 นิ้ว 
          - ลายลูกกันน้ า 
          - ค่าแรงงานเดินสายพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
             ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน 

  
         ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ตั้งไว้   1,040,000  บาท    
                       -  ประเภท  ค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  1  ตั้งไว้  158,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บริเวณข้างลานกีฬาบ้านอู่ยา หมู่ที่ 1   (ศาลา SML)  มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 
ตารางเมตร   หนา 0.10  เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø  0.60  เมตร 
จ านวน  25  ท่อน และบ่อพักน้ า   จ านวน  2  แห่ง    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                         
(ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)    
ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2553 – 2555  หน้าที่  83 ข้อ 5) 
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
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 - ประเภท  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่2  ตั้งไว ้ 379,000 บาท        
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  จากถนนสายบ้านบางปลาหมอ-      
ท้ายสนามบิน ถึงบ้านนาย เจตกร  ถ้ าแก้ว    ผิวจราจรกว้าง 4.00  เมตร  ระยะทางยาว 200.00 เมตร              
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด )   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2553 – 2555  หน้าที่  48  ข้อ 36 ) 
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 - ประเภท ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตั้งไว้  46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  จากนานายชิน   นาคสมพันธ์  ถึงนานางสาวนันทา 
ปานอ าพันธ์   ผิวจราจรกว้าง  2.20  เมตร  ระยะทางยาว 500.00 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  
110.00  ลูกบาศก์เมตร  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2553 – 2555  หน้าที่  47 ข้อ 31 ) 
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 - ประเภท  ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์   หมู่ที่ 3   ตั้งไว้   120,000   บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3   ขนาดกว้าง   6.00  เมตร    ยาว    12.00   เมตร                
จ านวน   1  แห่ง  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2553 – 2555  หน้าที่  64  ข้อ  7 ) 
       ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
                     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน 

- ประเภท ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตั้งไว ้ 53,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จ านวน 2 สาย ดังนี ้

   สายที่ 1 จากถนนลาดยางคันคลองชลประทาน  ถึงบ้านนายวิเชียร  ช้อยสามนาค  
ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 380.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 95.00 ลูกบาศก์เมตร    

   สายที่ 2 จากบ้านนายประสิทธิ์   เซี่ยงป๋อง   ถึงบ้านนางสุวภี  ทองแท้  พร้อมแยก
ถึงบ้านนายวิรัตน์  สุขม่วง  ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร  ระยะทางยาว 120.00 เมตร  ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 30.00 ลูกบาศก์เมตร     
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.  2553 – 2555  หน้าที่  56  ข้อ 91 ) 
   ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
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- ประเภท ค่าก่อสร้างดาดคอนกรีตคูส่งน้ า  หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 139,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้าง

ดาดคอนครีตคูส่งน้ า   หมู่ที่ 9 จากบ้านนายดาวเรือง ถึงบ้านนายมานพ  ศรีทองสุข ปากกว้าง 2.50  เมตร 
ก้นกว้าง 0.50  เมตร  ลึก 1.00 เมตร หนา  0.07 เมตร ระยะ ยาว รวม  160 .00 เมตร                               
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด)    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2553 – 2555  หน้าที่  54  ข้อ 74 ) 
   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

- ประเภท ค่าฝังท่อคอนครีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 77,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ฝังท่อคอนครีต
เสริมเหล็กขนาด  Ø 1.00 เมตร บริเวณนานายชุบ  นาคสมพันธ์ หมู่ที่ 9   จ านวน  21 ท่อน   พร้อมถมดิน
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 114.00 ลูกบาศก์เมตร    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2553 – 2555  หน้าที่  52  ข้อ 58 ) 
   ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
    งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 
             - ประเภท  ค่าติดต้ังหน้าต่าง – ประตู มุ้งลวดเหล็กดัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่   4, 5, 6  และ  หมู่ที่ 7  
ตั้งไว ้ รวม  45,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังหน้าต่าง – ประตู มุ้งลวดเหล็กดัด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที ่     
4, 5, 6  และ  หมู่ที่ 7   จ านวน  4  แห่ง รวม 18   ชุด ดังนี ้
           1. ค่าติดต้ังประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 ประกอบด้วย 
   - ประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด ขนาด 1.95 x 0.87   เมตร  จ านวน  2  บาน (พร้อมวงกบ) 
   - ประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด   ขนาด  1.74 x 0.77 เมตร   จ านวน   2  บาน (พร้อมวงกบ)  
           2. ค่าติดต้ังมุ้งลวดหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 5 ประกอบด้วย 
    - ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 1.08 x 0.77 เมตร  จ านวน  3  บาน 
           3. ค่าติดต้ังประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 6 ประกอบด้วย 
   - ประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด ขนาด 1.95 x 0.78  เมตร  จ านวน  2  บาน (พร้อมวงกบ) 
            4. ค่าติดต้ังประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 7 ประกอบด้วย 
   - ประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด ขนาด 1.95 x 0.77  เมตร  จ านวน  5  บาน (พร้อมวงกบ) 
   - ประตูเหล็กพร้อมติดต้ังมุ้งลวด ขนาด 1.77 x 0.67  เมตร  จ านวน  2  บาน (พร้อมวงกบ)  
                - ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง  ขนาด 1.08 x 0.67    เมตร  จ านวน  2  บาน  
       เพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ได้มีสภาพแวดล้อมที่ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกที่จะเกิดต่อเด็กนักเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555       
หน้าที่ 80 ข้อ 10) 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
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            -  ประเภท   ค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน  ตั้งไว้  23,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน ( ตามแบบแปลนที่        
อบต.ก าหนด)   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2553 - 2555  หน้าที่  63  ข้อ 5 ) 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
    แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า          ตั้งไว้  รวม     216,420   บาท 
         เงินเดือน          ตั้งไว้       216,420  บาท 
 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน        ตั้งไว้         216,420    บาท 
    2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว           ตั้งไว้  รวม  1,082,400   บาท 
 ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง     ตั้งไว้   1,082,400   บาท 
     3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม   360,420   บาท 

ค่าตอบแทน        ตั้งไว้  270,420   บาท  
     ประเภท  เงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว ้     270,420    บาท 

ค่าใช้สอย           ตั้งไว้      90,000    บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้        50,000   บาท 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้        20,000   บาท 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
                  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ     ตั้งไว้        20,000   บาท 

     4. หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                ตั้งไว้ รวม    9,000   บาท 
           ค่าครุภัณฑ์        

ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน       ตั้งไว ้      9,000    บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ              ตั้งไว้ รวม 2,305,000   บาท 

ค่าใช้สอย          ตั้งไว้          40,000   บาท 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว้          40,000    บาท 

             ค่าวัสดุ           ตั้งไว้    2,265,000     บาท 
        ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว        ตั้งไว้      100,000    บาท 
        ประเภท  ค่าวัสดุการศึกษา         ตั้งไว้      135,000    บาท 
        ประเภท  ค่าวัสดุอ่ืนๆ        ตั้งไว้     2,030,000    บาท 
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  2.  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้ รวม   1,108,640   บาท 
 ประเภท  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน  
                  ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์            ตั้งไว้     1,108,640    บาท 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้ งไว้ รวม   350,000   บาท 

ค่าใช้สอย          
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว ้   250,000    บาท 
ค่าวัสดุ         
ประเภท  ค่าวัสดุกีฬา      ตั้ งไว้    100,000    บาท 

  2.  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้ รวม   120,000  บาท 
 ประเภท  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน  
                  ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์        ตั้งไว้    120,000   บาท 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ   ตั้งไว้ รวม   350,000   บาท 

ค่าใช้สอย            
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     ตั้งไว ้     350,000    บาท 

  2.  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้ รวม     60,000   บาท 
 ประเภท  เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน  
                  ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์            ตั้งไว้       60,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  5,961,880    บาท   แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจ า     ตั้งไว้ รวม  5,952,880   บาท   แยกเป็น 
   1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  ตั้งไว้ รวม  216,420  บาท  แยกเป็น  
          เงินเดือน  ตั้งไว้  216,420  บาท  แยกเป็น 
  - ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  216,420   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วน
ต าบล  พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว   ตั้งไว้ รวม  1,082,400  บาท  
 -  ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้  1,082,400  บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  180,400  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   902,000   บาท  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ    ตั้งไว้ รวม   3,365,420   บาท  แยกเป็น 
         ค่าตอบแทน       ตั้งไว้  270,420  บาท   แยกเป็น 
            - ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  270,420  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
       ค่าใช้สอย   ตั้งไว้  730,000  บาท   แยกเป็น 
 - ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ค่าบริการ ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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                        -  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  20,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ืองกรองน้ า ฯลฯ  และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ต้ังจ่ายจาก 
เงินรายได ้ 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
                 -  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว ้ 640,000  บาท  แยกเป็น 
  1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน   
เป็นค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะของนักกีฬาและผู้ควบคุม ค่าของขวัญของรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเคร่ืองดื่ม ค่าจ้างโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับการแข่งขันกีฬา
ระดับหมู่บ้าน ต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เป็นเงิน  250,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
   2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานประเพณีท้องถิ่น เป็นค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้   
ธูปเทียน ค่าจ้างเหมามหรสพ  ค่าตกแต่งเวที  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเคร่ือง- 
ขยายเสียง ค่าสัมมนาคุณต่าง ๆ  ค่าวัสดุก่อสร้างจัดสถานที่  ค่าของขวัญของรางวัล ค่าตอบแทนเงินรางวัล 
ค่าพลุดอกไม้ไฟ  ค่าเคร่ืองบวงสรวง  ค่าเช่าชุดแต่งกาย  ค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นและเหมาะสมในการจัดงานปีใหม่ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย สงกรานต์ ลอยกระทง งานวันเด็ก  
งานวันเข้าพรรษา งานวันสารท ฯลฯ  เป็นเงิน  330,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   3. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในวันส าคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์   ค่าจ้างเหมามหรสพ 
ต่าง ๆ  ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าพลุ  ดอกไม้ไฟ  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ค่าพระบรมฉายาลักษณ์   
ค่าพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเหมาะสม  เป็นเงิน  20,000  บาท   ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
                4. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียนรู้โลก
กว้าง เป็นค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่ายานพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นและเหมาะสม  
เป็นเงิน 40,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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  -  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว ้  
20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ 
ค่าพาหนะน าส่งเด็กไปสถานพยาบาล  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  

ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
         ค่าวัสดุ      ตั้งไว้  2,365,000  บาท  แยกเป็น 

-  ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้  100,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ  
ชุดที่นอนเด็ก  ผ้ากันเปื้อน ฯลฯ   ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      

- ประเภท  ค่าวัสดุกีฬา  ตั้งไว ้ 100,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุ และอุปกรณ์การกีฬา 
ต่าง  ๆ  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 

- ประเภท  ค่าวัสดุการศึกษา   ตั้งไว้  135,000 บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการ
สอน เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ชุดเล่านิทาน ของเล่นต่าง  ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก เช่น ผลไม้จ าลอง 
ดินน้ ามัน ตุ๊กตาหุ่นกระบอก  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      

-  ประเภท  ค่าวัสดุอ่ืน ๆ  ตั้งไว้   2,030,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น 
        - ค่าอาหารกลางวัน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   728,000  บาท 
        - ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน  
           ต าบลดอนก ายาน  1,302,000  บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   202,000   บาท   และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   1,828,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      
 1.4  หมวดเงินอุดหนุน     ตั้งไว้ รวม   1,288,640  บาท   
          1.4.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์      
                     ตั้งไว้  1,288,640 บาท   แยกเป็น 
                         1. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ตามโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ประจ าปี  2553   ตั้งไว ้  5,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 2. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ตามโครงการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์
และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปี  2553   ตั้งไว้  5,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 3. อุดหนุนส านักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี  ตามโครงการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   ตั้งไว ้ 30,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 4. อุดหนุนโรงเรียนวัดอู่ยา  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดอู่ยา    
ตั้งไว ้ 327,600  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      

 5. อุดหนุนโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม   ตั้งไว้  318,240  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      

 6. อุดหนุนโรงเรียนวัดพันต าลึง   ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดพันต าลึง   ตั้งไว ้ 156,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     

 7. อุดหนุนโรงเรียนวัดวังพระนอน  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
วัดวังพระนอน  ต้ังไว้   306,800   บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   

 8. อุดหนุนมูลนิธิพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการพัฒนาการกีฬาจังหวัด
สุพรรณบุรี   ประจ าปี  พ.ศ. 2553   ตั้งไว้  120,000   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
                         9. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ตามโครงการจัดงานประเพณี แห่
เทียนพรรษาประจ าปี  2553   ตั้งไว ้  20,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน   ตั้งไว้ รวม   9,000   บาท    
    2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      ตั้งไว้ รวม   9,000   บาท    
 ค่าครุภัณฑ์     ตั้งไว้  9,000  บาท     
              - ประเภท ครุภัณฑ์ ส านักงาน  ต้ังไว้  9,000  บาท 
                1. ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน    ตั้งไว้  9,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน(โต๊ะเหล็ก)              
ขนาด 5 ฟุต  พร้อมเก้าอี้บุนวมมีพนักพิงมีที่เท้าแขนและล้อ 1 ตัว (ราคาตามท้องตลาด)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
                                         ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                                                      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
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รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว           ตั้งไว้  รวม   591,600   บาท 
      ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง    ตั้งไว้      591,600    บาท 
 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ รวม   129,960   บาท 

 ค่าตอบแทน                                ตั้งไว้      114,960    บาท     
 ประเภท  เงินประโยชน์ตอนแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งไว ้      114,960    บาท 

     ค่าใช้สอย        ตั้งไว้         15,000     บาท  
  ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้           10,000   บาท 
      ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ      
                      รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ     ตัง้ไว้           5,000  บาท 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ รวม   300,000   บาท 
    ค่าใช้สอย        ตั้งไว้      200,000    บาท 
     ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    ต้ังไว้       200,000    บาท 
 ค่าวัสดุ       ตั้งไว้      100,000    บาท  
 ประเภท  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์    ตั้งไว้        100,000    บาท 
2.  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไว้ รวม      90,000   บาท  
      ประเภท   เงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชน  
           ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์    ตั้งไว้          90,000   บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ         ตั้งไว้  รวม   280,000   บาท 
    ค่าใช้สอย        ตั้งไว้        70,000   บาท        
    ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ต้ังไว้         70,000    บาท 
    ค่าวัสดุ         ตั้งไว้     210,000   บาท 
     ประเภท  ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย       ตั้งไว้        10,000    บาท 
     ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้      100,000    บาท 
     ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว้      100,000    บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   1,391,560   บาท  แยกเป็น 
1. รายจ่ายประจ า     ตั้งไว ้รวม  1,391,560  บาท  แยกเป็น 
    1.1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว     ตั้งไว้ รวม  591,600  บาท  
            - ประเภท  เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง   ตั้งไว้  591,600  บาท    เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างหรือเงินเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 1.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ตั้งไว้ รวม    709,960  บาท  แยกเป็น 
               ค่าตอบแทน ตั้งไว้  114,960  บาท   
            - ประเภท  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   ตั้งไว้  114,960  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย   ตั้งไว้  285,000  บาท   แยกเป็น 
            - ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว ้ 200,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  
เช่น  ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันก าจัดยุง ค่าจ้างเหมาตักขยะ ค่าจ้างจัดท าวารสาร ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  100,000  บาท 
   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
            - ประเภท  รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว ้ 80,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็น    
ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เช่น  เคร่ืองพ่นหมอกควัน รถบรรทุกขยะ ฯลฯ  และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   10,000 บาท    และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  70,000 บาท 
   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข    10,000    บาท 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล      70,000    บาท 
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                - ประเภท  รายจ่ายเกี่ยว เน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   ตั้งไว้  
5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานจ้าง และอ่ืน ๆ   ตามระเบียบฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
     ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
      งานบริ หารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 ค่าวัสดุ      ตั้งไว้  310,000  บาท   แยกเป็น 
    - ประเภท  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์   ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ เช่น น้ ายาเคมี  ทรายอะเบท  วัคซีนพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
    ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  
 -  ประเภท  ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย  ตั้งไว ้ 10,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองแต่งกายของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ ารถขยะขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

-  ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะ 
มูลฝอย   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

-  ประเภท  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตั้งไว้  10 0,000  บาท  เพื่อจ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง   เช่น  ยางรถ  แบตเตอร่ี  อุปกรณ์   และอะไหล่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ     
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
    งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 1.3 หมวดเงินอุดหนุน      ตั้งไว้   รวม  90,000  บาท 
 - ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
ตั้งไว้  90,000  บาท  แยกเป็น 
    1 . อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1  ต าบลดอนก ายาน ตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553   ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
                  2. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 2  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553  ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     3. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 3  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553  ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
     4. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 4  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553  ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
      5. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 5  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553   ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
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      6. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 6  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553   ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
       7. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 7  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553   ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
      8. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 8  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553   ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
      9. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่ที่ 9  ต าบลดอนก ายาน  ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุข- 
มูลฐาน  ปีงบประมาณ  2553   ตั้งไว ้10,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายงบกลาง 
 
รายจ่ายงบกลาง     ตั้งไว้ รวม   3,932,090    บาท  แยกเป็น 
            - ประเภท  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ตั้งไว ้  836,090  บาท  แยกเป็น 
    1. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เป็นเงิน   123,450  บาท   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                   

ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง 
    2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  เป็นเงิน  254,640  บาท  ส าหรับจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมส าหรับพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000  บาท  
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   154,640    บาท 
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง 
         3. เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  เป็นเงิน  458,000  บาท  
ส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   270,000   บาท   และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   188,000   บาท 
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง 
      -  ประเภท   เบี้ยยังชีพคนชรา     ตั้งไว้  1,854,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ในต าบลดอนก ายาน จ านวน  309  คน   เป็นเงิน  1,854,000   บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  480,000  
บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   1,374,000   บาท 
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง 
      -  ประเภท   เบี้ยยังชีพคนพิการ     ต้ังไว้  708,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือผู้พิการ ในต าบลดอนก ายาน  เป็นเงิน 708,000  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  394,640  บาท  
 และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  313,360  บาท 
    ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง 
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      -  ประเภท   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์     ตั้งไว้  6,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ในต าบลดอนก ายาน  เป็นเงิน  6,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง 

- ประเภท  เงินส ารองจ่าย  ตั้งไว้  528,000  บาท  เพื่อเป็นเงินส าหรับจ่ายในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยธรรมชาต ิ สาธารณภัยในกรณีฉุกเฉิน หรือจ าเป็น หรือไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประเภทใดประเภทหนึ่ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  233,140  บาท  และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
294,860  บาท 
   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง 
 


