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สว่นที่  1 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจา่ย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

ของ 

 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง  จงัหวดักระบี ่
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คําแถลงงบประมาณ  

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ  พ .ศ. 2557 

เรียน  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นตําบลหว้ยยูง 

  บดัน้ี  ถงึเวลาทีค่ณะผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง  จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติั  งบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง  อกีครัง้หน่ึง  ฉะนัน้ในโอกาสน้ี  คณะผูบ้ริหารขององคก์ ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยยูง  จึงขอแถลงใหท่้านประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถงึสถานการณ์คลงั  ตลอดจนหลกัการและ

แนวนโยบายการดาํเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.   2557   ดงัต่อไปน้ี 

 1.  สถานะการคลงั 

   1.1  งบประมาณรายจ่ายท ัว่ไป 

    ในปีงบประมาณ   พ.ศ.  2556  ณ  วนัที ่ 31   พฤษภาคม  พ.ศ.  2556 องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยยูงมสีถานะการเงนิ   ดงัน้ี 

   1.1.1   เงนิฝากธนาคารท ัง้สิ้น  17,759,488.70-.-บาท 

   1.1.2   เงนิสะสม    4,048,217.50.-บาท 

   1.1.3   ทุนสาํรองเงนิสะสม   3,733,799.90.-บาท 

   1.1.4 รายการกนัเงนิไวแ้บบก่อหน้ีผูกพนัและยงัไม่ไดเ้บกิจ่ายจาํนวน   -   โครงการ          

  โครงการรวมเป็นเงนิท ัง้สิ้น   -   .-บาท 

   1.1.5  รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนั  จาํนวน   -   โครงการ 

   โครงการรวม                               -              บาท 

   1.1.6  เงนิกูค้งคา้ง                         -               บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ    2555 

  (1)  รายรบัจริงทัง้สิ้น 30,390,355.72.-บาท       ประกอบดว้ย 

   หมวดภาษีอากร     900,500.49.-บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั  และใบอนุญาต  91,484.87-บาท 

   หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ    101,941.50.-บาท 

   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ -          บาท 

   หมวดรายไดเ้บด็เตลด็    71,720.65.-บาท 
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   หมวดรายไดจ้ากทุน    - 

   หมวดภาษีจดัสรร     12,103,689.21.-บาท 

   หมวดเงนิอดุหนุนท ัว่ไป    7,670,526.-บาท 

 (2)  เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ     9,450,493.-บาท 

(3)  รายจา่ยจริง     จาํนวน  18,285,363.24.-บาท          ประกอบดว้ย 

 งบกลาง        788,004.-บาท 

 งบบุคลากร(หมวดเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจาํ  และค่าจา้งช ัว่คราว)  5,752,510.-บาท 

 งบดาํเนินการ(หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

          7,808,762.24.-บาท 

 งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง)   2,792,787.-บาท 

 งบรายจ่ายอืน่ (หมวดร่ายจ่ายอืน่)     96,000.-บาท 

 งบเงนิอดุหนุน (หมวดเงนิอดุหนุน)     1,047,300.-บาท 

(4) รายจา่ยท่ีจา่ยจากเงนิอดุหนุนท่ีรฐับาลใหโ้ดยระบุวตัถปุระสงค ์  - .-บาท 

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อดําเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ี      จาํนวน      1,978,840.- บาท 

(6)  เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ     จาํนวน  9,279,993.-บาท 

3.งบเฉพาะการ 

 ประเภทกิจการ   -          กิจการ  - 

  ปีงบประมาณ  พ.ศ.       มรีายรบัจริง     -  บาท รายจ่ายจริง -     บาท 

   กูเ้งนิจากธนาคาร/กสท./อืน่ๆ   จาํนวน    - บาท 

   ยมืเงนิสะสมจากเทศบาล    จาํนวน     -    บาท 

   กาํไรสุทธิ      จาํนวน    - บาท 

   เงนิฝากธนาคารท ัง้สิ้น   ณ  วนัที ่ 31  กรกฎาคม  2556 จาํนวน  18,489,341.-บาท 

   ทรพัยจ์าํนาํจาํนวน     จาํนวน   - บาท 
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 คําแถลงงบประมาณ 

  ประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557 

   องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง 

   อาํเภอเหนือคลอง   จงัหวดักระบ่ี 

 

2.1      รายรบั 

รายรบั รายรบัจริง 

ปี  2555 

ประมาณการ 

ปี  2556 

ประมาณการ 

ปี  2557 

รายไดจ้ดัเก็บ    

หมวดภาษีอากร 900,500.49 692,000 767,000 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต  91,484.87 52,500 95,500 

หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 101,941.50 60,000 100,000 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  - 1,000 55,000 

หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 71,720.65 15,000 70,000 

หมวดรายไดจ้ากการลงทุน  - -  

รวมรายไดจ้ดัเก็บ 1,165,647.51 820,500 1,087,500 

รายไดท่ี้รฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให ้ อปท .    

หมวดภาษีจดัสรร 12,103,689.21 16,179,500 15,716,500 

รวมรายไดท่ี้รฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให ้  12,103,689.21 16,179,500 15,716,500 

รายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนให ้ อปท .    

หมวดเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  7,670,526 9,000,000 8,600,000 

หมวดเงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ  9,450,493   

รวมรายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนให ้ 17,121,019 9,000,000 8,600,000 

รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนุนใหโ้ดยระบุวตัถปุระสงค์  -   

รวมรายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนใหโ้ดยระบุวตัถปุระสงค์  -   

รวม 30,390,355.72 26,000,000 25,404,000 
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รายรบั 
รบัจริง 

ปี  2555 

ประมาณการ 

ปี  2556 

ประมาณการ 

ปี  2557 

ก.  รายไดจ้ดัเก็บเอง 1,165,647.51 820,500 1,087,500 

      1.  หมวดภาษีอากร  900,500.49 692,000 767,000 

         1.1 ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 832,755.72 650,000 700,000 

         1.2 ภาษีบาํรุงทอ้งถิน่ 55,529.77 30,000 55,000 

         1.3  ภาษีป้าย 12,215 12,000 12,000 

         1.4  อากรฆ่าสตัว ์ -   

      2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนุญาต 91,484.87 52,500 95,500 

         2.1  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา 456.87 500 500 

         2.2  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั - 500 500 

         2.3  ค่าปรบัผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก 4,000 10,000 5,000 

         2.4  ค่าปรบัผดิสญัญา 83,588 25,000 83,000 

         2.5  ค่าปรบัอืน่ๆ(ไม่ยืน่แบบภาษีภายในกาํหนด) - 500 500 

         2.6  ค่าใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด - 500 500 

         2.7  ค่าใบอนุญาตตามขอ้บญัญติั 3,440 15,000 5,000 

         2.8  ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ - 500 500 

             

      3.  หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ 101,941.50 60,000 100,000 

         3.1  ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 101,941.50 60,000 100,000 

      4.  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - 1,000 55,000 

         4.1 รายไดจ้ากสาธารณูปโภค(ค่านํา้ประปา) - 1,000 55,000 

      5.  หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 71,720.65 15,000 70,000 

         5.1  ค่าขายแบบแปลน 36,000 10,000 35,000 

         5.2  รายไดเ้บด็เตลด็อืน่ๆ 35,720.65 5,000 35,000 
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รายรบั 
รบัจริง 

ปี  2555 

ประมาณการ 

ปี  2556 

ประมาณการ 

ปี  2557 

ข. รายไดท่ี้รฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให ้ 12,103,689.21 16,179,500 15,716,500 

      หมวดภาษีจดัสรร 12,103,689.21 16,179,500 15,716,500 

1.  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตห์รือลอ้เลือ่น  -   

2.  ภาษีมลูค่าเพิม่  1  ใน  9 2,609,464.85 3,500,000 3,500,000 

3.  ภาษีมลูค่าเพิม่ตาม  พ.ร.บ.แผนฯ 5,130,957.43 6,756,000 6,756,000 

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 237,488.31 288,000 358,000 

5.  ภาษีสุรา 1,153,824.19 1,100,000 1,158,000 

6.  ภาษีสรรพสามติ 2,073,445.57 3,500,000 3,049,000 

7. ค่าภาคหลวงแร่  36,797.66 75,000 35,000 

8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลีย่ม  84,340.01 60,000 84,000 

9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรมทีด่นิ  439,815 550,000 439,000 

10. อากรรงันกอแีอ่น  337,556.19 350,000 337,000 

11. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดา้นป่าไม ้ 500 500 500 

ค.  รายไดท่ี้รฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  17,121,019 9,000,000 8,600,000 

      หมวดเงนิอดุหนุน  - 9,000,000 8,600,000 

1.  เงนิอดุหนุนท ัว่ไป 7,670,526 9,000,000 8,600,000 

2.  เงนิอดุหนุนท ัว่ไประบุวตัถปุระสงค์  - - - 

3.  เงนิอดุหนุนเฉพาะกิจ  9,450,493 - - 

4.  เงนิอดุหนุนสาํหรบัแกไ้ขปญัหาธรณีพบิติัภยั  - - - 

 

 

 

 

 

 



-7- 

 

2.2 รายจา่ยจาํแนกตามแผนงาน 

ดา้น/แผนงาน 
จา่ยจริง 

ปี 2555 

ประมาณการ 

ปี 2556 

ประมาณการ 

ปี 2557 

ดา้นบริหารทัว่ไป  

 -แผนงานบริหารท ัว่ไป (00110) 

 -แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120) 

 

5,942,378.87 

- 

 

7,923,920 

75,000 

 

7,484,100 

145,000 

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

 -แผนงานการศึกษา (00210) 

 -แผนงานสาธารณสุข (00220) 

 -แผนงานสงัคมสงเคราะห์(00230) 

 -แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

 -แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน (00250) 

 -แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) 

 

 

3,346,040.80 

110,000 

195,864 

4,796,663.50 

560,000 

251,910 

 

3,121,900 

140,000 

530,000 

7,646,180 

770,000 

964,000 

 

4,039,811 

150,000 

460,000 

6,964,089 

695,000 

1,074,000 

ดา้นเศรษฐกิจ 

 -แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา (00310) 

 -แผนงานการเกษตร(00320) 

 -แผนงานการพาณิชย์(00330) 

 

890,286.88 

120,115 

1,037,414.09 

 

750,000 

40,000 

1,835,000 

 

260,000 

40,000 

2,207,000 

ดา้นการดําเนินงานอืน่  

-แผนงานงบกลาง (00410) 

 

369,309 

 

2,204,000 

 

1,885,000 

รวม 17,619,982.14 26,000,000 25,404,000 
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2.3  รายจา่ยตามหมวดรายจา่ย 

หมวด 
จา่ยจริง 

ปี 2555 

ประมาณการ 

ปี 2556 

ประมาณการ 

ปี 2557 

รายจา่ยงบกลาง 

เงนิเดือน(ฝ่ายการเมือง) 

เงนิเดือน(ฝ่ายประจาํ) 

หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  

หมวดค่าสาธารณูปโภค  

หมวดเงนิอดุหนุน  

หมวดรายจา่ยอืน่  

หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและสิง่ก่อสรา้ง  

788,004 

1,921,908 

3,830,602 

6,798,746.25 

1,010,015.99 

1,047,300 

96,000 

2,792787 

2,204,000 

2,139,120 

5,024,900 

7,616,080 

1,062,000 

1,214,000 

180,000 

6,559,900 

1,885,000 

2,225,520 

4,772,860 

8,018,571 

1,062,000 

1,551,000 

120,000 

5,769,049 

รวมทัง้สิ้น 18,285,363.24 26,000,000 25,404,000 

 

3. ภาระผูกพนัในการก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจา่ยประจาํปี        ไม่มี 

4. รายละเอยีดรายจา่ยบางรายการท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารกิจการขององคก์รในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 ก.ค่าใชจ่้ายในการบริหารงานบุคคล (ทีต่อ้งจ่ายจากรายไดไ้ม่รวมเงนิอดุหนุนทุกประเภท) 

  (1)เงนิเดอืนฝ่ายประจาํ  ตัง้จ่ายรวมท ัง้สิ้น    6,998,380.-บาท 

  (2)ค่ารกัษาพยาบาล  ตัง้จ่ายรวมท ัง้สิ้น    195,000.-บาท 

  (3)ค่าเช่าบา้น   ตัง้จ่ายรวมท ัง้สิ้น    220,000-บาท 

  (4)ค่าเล่าเรียนบุตร   ตัง้จ่ายรวมท ัง้สิ้น    140,000.-บาท 

  (5)ค่าสมทบประกนัสงัคม  ตัง้จ่ายรวมท ัง้สิ้น    150,000.-บาท 

  (6)ค่าสมทบ  กบท.  ตัง้จ่ายรวมท ัง้สิ้น     168,040.-บาท 

  (7)เงนิรางวลัประจาํปี  ตัง้จ่ายรวมท ัง้สิ้น     500,000.-บาท 

     รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  8,371,420.-บาท 

หมายเหตุ คิดเป็นรอ้ยละ   32.95      ของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

  ตามพระราชบญัญติัระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2542  มาตรา   35 

 

 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง  



-9- 

 

                                             

สว่นที่  2 

ขอ้บญัญตั ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2557 

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง    จงัหวดักระบี ่
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บนัทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่าง  ขอ้บญัญตัิ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.   2557   ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง  จงัหวดักระบี่ 
งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น      ยอดรวม  25,404,000.-บาท 

งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป      ยอดรวม  25,404,000.-บาท 

แยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี  

ดา้น ยอดรวม 

ดา้นบริหารทัว่ไป  

                   แผนงานบริหารท ัว่ไป 7,484,100 

                   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 145,000 

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

                   แผนการศึกษา 4,039,811 

                   แผนงานสาธารณสุข 150,000 

                   แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 460,000 

                   แผนงานเคหะและชุมชน 6,964,089 

                   แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 695,000 

                   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 1,074,000 

ดา้นเศรษฐกิจ  

                   แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 260,000 

                   แผนงานการเกษตร 40,000 

                   แผนงานการพาณิชย ์ 2,207,000 

ดา้นการดําเนินงานอืน่  

                   แผนงานงบกลาง 1,885,000 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น 25,404,000 

เหตุผล 

 เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของผูบ้ริหาร ทีไ่ดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง

ตลอดปีงบประมาณ พ .ศ.2557 จึงเสนอร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ .ศ.2557 เพือ่สมาชิกสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง พจิารณาเหน็ชอบต่อไป 
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ขอ้บญัญติั  

      งบประมาณรายจา่ย     ประจาํปีงบประมาณ  พ .ศ.  2557 

   ของ องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง  

   อาํเภอเหนือคลอง       จงัหวดักระบ่ี  

 โดยทีเ่ป็นการสมควร  ตัง้งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ .ศ. 255 7   อาศยัอาํนาจตามความใน

พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ. 2537  และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม    (ฉบบัที ่ 5)  พ.ศ.  2546  มาตรา  

87  จึงตราขอ้บญัญติัขึ้นไวโ้ดยความเหน็ชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและโดยอนุมติัของนายอาํเภอเหนือคลอง 

 ขอ้  1   ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลน้ีเรียกว่า “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ” งบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 ขอ้  2   ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่  1   ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เป็นตน้ไป 

 ขอ้  3   งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2557   ใหต้ ัง้จ่ายเป็นจาํนวนรวมท ัง้สิ้น   25,404,000.-บาท       

โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

 ขอ้  4   งบประมาณรายจ่ายท ัว่ไป   จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และหมวดเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  เป็น

จาํนวนรวมท ัง้สิ้น  25,404,000.-บาท   โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ดา้นบริหารทัว่ไป  

                   แผนงานบริหารท ัว่ไป 7,484,100 

                   แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 145,000 

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม  

                   แผนงานการศึกษา 4,039,811 

                   แผนงานสาธารณสุข 150,000 

                   แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 460,000 

                   แผนงานเคหะและชุมชน 6,964,089 

                   แผนสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 695,000 

                   แผนงานการศาสนาวฒันาธรรมและนนัทนาการ 1,074,000 

ดา้นการเศรษฐกิจ  

                   แผนงานอสุาหกรรมและการโยธา 260,000 

                   แผนงานการเกษตร 40,000 

                   แผนงานการพาณิชย ์ 2,207,000 

ดา้นการดําเนินงานอืน่  

                   แผนงานงบกลาง 1,885,000 

งบประมาณรายจา่ยทัง้สิ้น 25,404,000 
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 ขอ้  5   งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   จ่ายจากรายได ้  เป็นจาํนวนรวมท ัง้สิ้น    25,404,000.-บาท 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 1,885,000 

งบบุคลากร(หมวดเงนิเดอืน  ค่าจา้งประจาํ  และค่าจา้งช ัว่คราว) 6,998,380 

งบดาํเนินการ (หมวดค่าตอบแทน  ใชส้อยและวสัดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 9,080,571 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง) 5,769,049 

งบรายจ่ายอืน่ๆ  (หมวดรายจ่ายอืน่) 120,000 

งบเงนิอดุหนุน  (หมวดเงนิอดุหนุน) 1,551,000 

รวมรายจา่ย 25,404,000 

  

ขอ้  6   ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ปฏบิติัการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมติัใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

การเบกิจ่ายเงนิขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง 

ขอ้  7  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   มหีนา้ทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 

  

 ประกาศ           ณ                วนัที ่                   เดอืน                           พ.ศ.  

 

      (ลงนาม) 

        (นายวนิยั     มากสม) 

     ตาํแหน่ง    นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง 

 

 อนุมติั 

 

(ลงนาม)  ว่าที ่ร.ต. 

            (วกิรม      จากที)่ 

    ตาํแหน่ง       นายอาํเภอเหนือคลอง 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรบังบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง 

      อาํเภอเหนือคลอง     จงัหวดักระบี ่

ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิ้น  25,404,000.-บาท  แยกเป็น 

รายไดจ้ดัเก็บเอง  รวมทัง้สิ้น  1,087,500.-บาท          แยกเป็น 

 1.  หมวดภาษีอากร  รวม      767,000.-บาท               แยกเป็น 

  1.1  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จาํนวน  700,000.-บาท   คาํชี้แจงประมาณการ ไวม้ากกว่า ปีที่

ผ่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บภาษีไดม้ากกว่าเดมิ 

  1.2  ภาษีบํารุงทอ้งท่ี  จาํนวน  55,000.-บาท    คาํชี้แจงประมาณการไวม้ากกว่าปีทีผ่่าน

มา   เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้พิม่ขึ้น 

  1.3  ภาษีป้าย   จาํนวน  12,000.-บาท   คาํชี้แจงประมาณการไวเ้ท่ากบัปีทีผ่่านมา   

เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้ท่าเดมิ 

 2.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบัและใบอนุญาต  รวม        95,500.-บาท       แยกเป็น 

  2.1  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จาํนวน   500.-บาท    คาํชี้แจงประมาณการไว ้

เท่ากบัปีทีผ่่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้ท่าเดมิ 

  2.2  ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกบัใบอนุญาตการพนัน  จาํนวน  500.- บาท คาํชี้แจงประมาณ

การไวเ้ท่ากบัปีทีผ่่านมา เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บภาษีไดเ้ท่าเดมิ 

  2.3  ค่าปรบั ผูก้ระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จาํนวน   5,000 .-บาท    คาํชี้แจง

ประมาณการไวน้อ้ยกว่าปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากใชร้ายรบัของปีทีผ่่านมาเป็นเกณฑ ์

  2.4  ค่าปรบัผิดสญัญา    จาํนวน  83,000.-บาท  คาํชี้แจงประมาณการไว ้

มากกว่าปีทีผ่่านมา  เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัค่าปรบัผิดสญัญาไดเ้พิม่ขึ้น 

  2.5  ค่าปรบัอืน่  ๆ (ไม่ยื่นแบบภาษีภายในกําหนด) จาํนวน  500.-บาท   คาํชี้แจงปร ะมาณการไว ้

เท่ากบัปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บไดเ้ท่าเดมิ 

  2.6  ค่าใบอนุญาตจดัตัง้ตลาด   จาํนวน    500 .-บาท คาํชี้แจงประมาณ การไว ้

เท่ากบัปีทีผ่่านมา     เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บไดเ้ท่าเดมิ 

  2.7  ค่าใบอนุญาตตามขอ้บญัญติัตําบล  จาํนวน   5, 0 00 .- บาท   คาํชี้แจง

ประมาณการนอ้ยกว่าปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถเก็บไดล้ดลง 

  2.8  ค่าใบอนุญาตอืน่  ๆ    จาํนวน  500 .-บาท   คาํชี้แจงประมาณ การ ไว ้

เท่ากบัปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บไดเ้ท่าเดมิ 

/3.หมวดราย......  
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 3.  หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์ิน   รวม            100,000.-บาท    แยกเป็น 

  3.1  ดอกเบ้ียเงนิฝากธนาคาร  จาํนวน      100,000 .-บาท   คาํชี้แจงประมาณ การ ไว ้

มากกว่าปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัดอกเบี้ยเพิม่ขึ้น 

 4.  หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์   รวม 55,000.-บาท 

  4.1 รายไดจ้ากสาธารณูปโภค  จาํนวน  55,000.-บาท  คาํชี้แจงประมาณการไว ้มากกว่า

ปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถจดัเก็บไดเ้พิม่ขึ้น 

  5.  หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด    รวม     70,000.-บาท 

  5.1  ค่าขายแบบแปลน   จาํนวน  35,000.-บาท   คาํชี้แจงประมาณการไวม้ากกว่า

ปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะสามารถขายไดเ้พิม่ขึ้น 

  5.2  รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่  ๆ  จาํนวน  35,000 .-บาท    คาํชี้แจงประมาณการไว ้

มากกว่าปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 

รายไดท่ี้รฐับาลเก็บแลว้จดัสรรให ้      รวม   15,716,500.- บาท            แยกเป็น 

 1.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลื่อน จาํนวน    -    บาท  คาํชี้แจงประมาณไม่ไดต้ัง้รบัไว ้ 

เน่ืองจากคาดว่าจะไม่ไดร้บัการจดัสรร 

 1.2  ภาษีมลูค่าเพิ่ม  1  ใน 9   จาํนวน   3,500,000 .-บาท   คาํชี้แจงประมาณการไว ้

เท่ากบัปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรเท่าเดมิ 

 1.3  ภาษีมลูค่าเพิ่มตามพระราชบญัญติัแผนฯ จาํนวน  6,756 ,000.-บาท   คาํชี้แจงประมาณการไว ้

เท่ากบัปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรเท่าเดมิ 

 1.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จาํนวน  358 ,000 .- บาท   คาํชี้แจงประมาณการไว ้

มากกว่าปีทีผ่่านมา    เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรเพิม่ขึ้น 

 1.5  ภาษีสุรา     จาํนวน  1,158 ,000 .-บาท  คาํชี้แจงประมาณการไว ้

มากกว่าปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรมากขึ้น 

 1.6  ภาษีสรรพสามิต    จาํนวน  3,049,000.- บาท  คาํชี้แจงประมาณการไวน้อ้ย

กว่าปีทีผ่่านมา     เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรลดลง 

 1.7  ค่าภาคหลวงแร่    จาํนวน  35,000 .-บาท   คาํชี้แจงประมาณการไว ้ นอ้ย

กว่าปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรลดลง 

 1.8  ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม   จาํนวน  84,000.-บาท  คาํชี้แจงประมาณการไว ้มากกว่า

ปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรมากขึ้น 

         /1.9  ค่าธรรมเนียม 
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1.9  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จาํนวน  439,000 .-บาท คาํชี้แจงประมาณการ

ไวน้อ้ยกว่าปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากใชร้ายรบัของปีทีผ่่านมาเป็นเกณฑ ์

1.10 อากรรงันกอแีอน่     จาํนวน  337,000 .-บาท    คาํชี้แจงประมาณ

การไวน้อ้ยกว่าปีทีผ่่านมา    เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรลดลง 

1.11 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดา้นป่าไม ้  จาํนวน  500 .-บาท   คาํชี้แจงประมาณการไว ้

เท่ากบัปีทีผ่่านมา    เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรรเท่าเดมิ 

 

รายไดร้ฐับาลอดุหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น     รวมทัง้สิ้น 8,600,000.- บาท   

 1.  เงนิอดุหนุนทัว่ไป     จาํนวน   8,600,000.-บาท   คาํชี้แจงประมาณ

การไวน้อ้ยกว่า ปีทีผ่่านมา   เน่ืองจากคาดว่าจะไดร้บัการจดัสรร ลดลง    ตามมติคณะกรรมการกระจายอาํนาจทีใ่ห ้

ยกเลกิเงนิอุดหนุนท ัว่ไปกาํหนดวตัถปุระสงค ์  นาํมาจดัสรรรวมกบัเงนิอุดหนุนท ัว่ไป 
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รายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป 

ประจาํปีงบประมาณ   2557 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง     จงัหวดักระบ่ี 

หน่วยงาน     สํานกังานปลดั 

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น      7,475,300.-บาท      จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และ

หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป   แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
งานบริหารทัว่ไป        รวม 5,985,300.-บาท 

1. งบบุคลากร        รวม  3,515,600.-บาท 

   1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม 2,225,520.-บาท 

        1.1.1 เงนิเดือนนายก/รองนายก     จาํนวน 514,080.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนของนายก /รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.2 เงนิค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก /รองนายก   จาํนวน 42,120.-บาท 

      เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลและ  

  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.3 เงนิค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก    จาํนวน 42,120.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพเิศษของนายกและรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.4 เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ     จาํนวน  86,400.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.5 เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาและเลขานุการสภาฯ   จาํนวน 1,540,800.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของประธานสภา รองประธานสภา   เลขานุการสภาฯ 

  และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   1.2 เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)      รวม 1,290,080.-บาท 

        1.2.1 เงนิเดือนพนกังานสว่นตําบล     จาํนวน 880,880.- บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนข องพนกังานส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้ประกอบดว้ย 

    -  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  จาํนวน  256,380.-บาท 
    -  เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน จาํนวน  192,560.-บาท 

    -  บุคลากร    จาํนวน  170,360.-บาท  

  /นกัพฒันา.... 
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    -  นกัพฒันาชุมชน  จาํนวน   137,220.-บาท 
    - เจา้พนกังานธุรการ  จาํนวน   124,360.-บาท   

        1.2.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานสว่นตําบล    จาํนวน  105,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจกเงนิรายได ้ ประกอบดว้ย 

   -  เจา้หนา้ทีว่เิคราะหฯ์   จาํนวน   10,000.-บาท 

   -  นกัพฒันาชุมชน    จาํนวน    45,000.-บาท 

   -  บุคลากร    จาํนวน    30,000.-บาท 

   -  เจา้พนกังานธุรการ   จาํนวน    20,000.-บาท 

        1.2.3 เงนิประจาํตําแหน่ง      จาํนวน 42,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดอืนของพนกังานทีไ่ดร้บัเงนิประจาํตาํแหน่ง  

  ตามกฎหมายว่าดว้ยเงนิเดอืนและเงนิประจาํตาํแหน่ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.2.4 ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ      จาํนวน 140,560.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งประจาํ เงนิปรบัปรุงค่าจา้งประจาํของลูกจา้งประจาํ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.2.5 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของลกูจา้งประจาํ     จาํนวน 10,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของลูกจา้งประจาํ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.2.6 เงนิค่าจา้งพนกังานจา้ง      จาํนวน 76,240.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้ง เงนิปรบัปรุงค่าจา้งของพนกังานจา้ง    ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้ ประกอบดว้ย 

   -  ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู   จาํนวน  76,240.-บาท 

        1.2.7 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง     จาํนวน 35,400.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

2. งบดําเนินการ        รวม 2,391,000.-บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน       รวม 765,000.-บาท 

         2.1.1 ค่าตอบแทนผูป้ฎิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่ อปท .  จาํนวน 5,000.-บาท  

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกร ณีพเิศษสาํหรบัพนกังานส่วนตาํบล 

  ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ   จาํนวน 10,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชกา รของพนกังานส่วนตาํบล 

  ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

/2.1.3ประเภท....... 
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 2.1.3  ประเภทค่าเช่าบา้น      จาํนวน  90,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 2.1.4  ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร    จาํนวน  60,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการส่วนตาํบลและผูม้สีทิธิตามระเบยีบของทางราชการ 

 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 2.1.5  ประเภทเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล    จาํนวน  100,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลแก่ขา้ราชการส่วนตาํบลและผูม้สีทิธิตามระเบยีบของทางราชการ  
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 2.1.6  ประเภทเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพิเศษฯ  จาํนวน  500,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษฯแก่ขา้ราชการ และพนกังานส่วนทอ้งถิน่   ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

   2.2 ค่าใชส้อย        รวม 1,020,000.-บาท 

         2.2.1 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ     จาํนวน 200,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใหไ้ดม้าซึง่บริหารต่าง ๆ เช่น ค่าเยบ็หนงัสอืหรือเขา้ปก  

  หนงัสอื ค่าซกัฟอก ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่าทรพัยส์นิ ค่าโฆษณาเผยแพร่  

  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าบริหารรบัใช ้ ค่าเบี้ยประกนั  

  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามคาํพพิากษา ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ๆ  
  ค่าติดตัง้โทรศพัท ์ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

       2.2.2 รายจา่ยเกี่ยวกบัการรบัรองและพิธีการ     จาํนวน 70,000.-บาท 
  (1) เพื่อจา่ยเป็นค่ารบัรองในการตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล  จาํนวน 10,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง  เคร่ืองดืม่ต่างๆ (ยกเวน้ประเภทแอลกอฮอล์ )หรือค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการ

รบัรอง  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ 

  (2) เพื่อจา่ยเป็นค่ารบัรองในการประชุมสภา อบต.หว้ยยูง  จาํนวน 10,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารว่าง เคร่ืองดืม่ต่างๆ (ยกเวน้ประเภทแอลกอฮอล์ ) หรือค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัการ

ประชุมสภา  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (3) ค่าใชจ้า่ยในการจดังานรฐัพิธีและพิธีการทางศาสนา   จาํนวน   20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่กิดขึ้นในการจดังานรฐัพธีิและงานพธีิการทางศาสนา   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (4)  ค่าใชจ้า่ยในการรบัเสด็จฯ     จาํนวน   30,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเตรียมการรบัเสดจ็ฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

/2.2.3รายจ่าย........ 
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        2.2.3 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  จาํนวน   600,000 .-บาท 

 (1) การจดัเวทีประชาคมเมือง     จาํนวน 30,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัเวทปีระชาคมเมอืงขององคก์ารบริหาร ชุมชน และ  

  กลุ่มต่าง ๆ ในเขต อบต. การจดัทาํแผนพฒันา อบต . การจดัทาํขอ้บญัญติั 

  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี การจดัทาํขอ้บญัญติัต่าง ๆ ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (2) การเผยแพร่ประชาสมัพนัธข์อ้มูลข่าวสารขององคก์ารบริหารสว่นตําบล จาํนวน   30,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพ ันธข์อ้มลูข่าวสารของ อบต . 

  เช่นค่าจา้งทาํวารสารของ อบต. การจดัทาํวดีีทศัน ์และอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (3) การฝึกอบรม       จาํนวน 200,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพและพฒันาศกัยภาพ  

  ของคณะผูบ้ริหาร ประธานสภาและรองประธานสภา อบต . สมาชิกสภา อบต. 

  พนกังาน อบต. ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (4) ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้      จาํนวน  100,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการเลอืกตัง้   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (5) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ    จาํนวน  80,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพ่กั และค่าใชจ่้ายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการของพนกังานส่วน

ตาํบล  ลูกจา้งประจาํ  พนกังานจา้ง คณะผูบ้ริหาร  ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาฯ  ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้

 (6)  ค่าใชจ้า่ยในการจดัซื้ อของขวญัของรางวลั    จาํนวน  5,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื้อของขวญั   ของรางวลั  กระเชา้ดอกไม ้ ช่อดอกไม ้ พวงมาลยั ฯลฯ   
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (7) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการวจิยัการสาํรวจความพึงพอใจฯ  จาํนวน  30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งสาํรวจความพงึพอใจและความตอ้งการของประชาชนต่อการใหบ้ริการของ  อบต . 

ประจาํปีงบประมาณ   2556  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (8) ค่าใชจ้า่ยในโครงการ “ทําความดี  ถวายพ่อหลวง”   จาํนวน   20,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ป้ายโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
 (9) ค่าใชจ้า่ยในโครงการ “ทําความดี  เพื่อแม่”   จาํนวน  20,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ป้ายโครงการฯและค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 
/(10)ค่าใชจ่้าย..... 
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 (10) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการรณรงค์ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสนุขับา้ จาํนวน   20,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆตามโครงการฯ เช่นค่าจดัซื้อวคัซนี และค่าใชจ่้ายทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ 

 (11)  ค่าใชจ้า่ยในโครงการ “ถ่ายทอดภมิูปญัญาชาวบา้น”   จาํนวน  20,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  ป้ายโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบั

โครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (12) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการสนบัสนุนการแกไ้ขปญัหาสงัคมและความยากจนเชิงบู รณาการ จาํนวน  25,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ป้ายโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้  
 (13) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการตามแนวพระราชดําริ หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  จาํนวน  20,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ป้ายโครงการฯและค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

        2.2.4 ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม      จาํนวน 150,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัยส์นิ และครุภณัฑต่์างๆของ  อบต .เพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้ 

  ตามปกติ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   2.3 ค่าวสัดุ        รวม 475,000.-บาท 

        2.3.1 วสัดุสาํนกังาน       จาํนวน 100,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุสาํนกังาน เช่น กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา ไมบ้รรทดั คลปิ สิง่พมิพท์ีไ่ดจ้ากการซื้อ

หรือจา้ง หนงัสอืคู่มอื  การปฏบิติังาน ระเบยีบ กฎหมายและอืน่ ๆ ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        2.3.2 วสัดุงานบา้นงานครวั      จาํนวน 10,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั เช่น แปรง ไมก้วาด ถว้ยชาม แกว้นํา้  

  จานรอง นํา้จืด ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        2.3.3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง     จาํนวน  50,000.-บาท 

       เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน  

  สายไมล ์เพลา ฯลฯ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
        2.3.4 วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่     จาํนวน 150,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลงิและหล่อลืน่ เช่น นํา้มนัดเีซล นํา้มนักา๊ด นํา้มนัเบนซนิ  

  นํา้มนัเคร่ือง นํา้มนัจารบ ีฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 
/2.3.5วสัดุโฆษณา...... 
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        2.3.5 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่     จาํนวน 5,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พู่กนั  

  และส ีฟิลม์ ฟิลมส์ไลด ์เทปบนัทกึเสยีงหรือภาพ รูปสหีรือขาวดาํซึง่ได ้  

  จากการลา้ง อดัขยาย ฯลฯ      ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้                                                  

         2.3.6 วสัดุคอมพิวเตอร ์     จาํนวน 150,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร ์ เช่น แผ่นหรือจากบนัทกึขอ้มลู  

  เทปบนัทกึขอ้มลู หวัพมิพห์รือแถบพมิพส์าํหรบัเคร่ืองคอมพวิเตอร์  

  ตลบัผงหมกึสาํหรบัเคร่ืองพมิพแ์บบเลเซอร ์แผ่นกรองแสง  

  เมนบอรด์ เมาส ์แรม โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้                                     

 2.3.7 ค่าวสัดุเคร่ืองบริโภค      จาํนวน   10,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อนํา้สะอาดเพือ่บริโภค หรือรายจ่ายอืน่ทีอ่ยู่ในประเภทน้ี ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค       รวม 131,000.-บาท 

 2.4.1  ประเภทค่าไฟฟ้า      จาํนวน  75,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาํหรบัการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 2.4.2  ประเภทค่าไปรษณีย ์ โทรเลข  ลงทะเบียน  ดวงตราไปรษณีย ์ จาํนวน   6,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื้อดวงตราไปรษณีย ์ค่าส่งธนาณติั ค่าลงทะเบยีนหนงัสอืต่างๆฯลฯ  
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 2.4.3  ประเภทค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม    จาํนวน  50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคมต่างๆค่าใชบ้ริการอนิเตอรเ์น็ต  ค่ารกัษาโดเมน  ค่าโทรศพัท ์ ค่า

โทรสาร ค่าโทรภาพและค่าสือ่สารอืน่ๆ ฯลฯ  สาํหรบัทีท่าํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

3. งบรายจา่ยอืน่        รวม 30,000.-บาท 

   3.1 รายจา่ยอืน่        รวม 30,000.-บาท 

        3.1.1 ค่าจา้งท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วจิยั ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ จาํนวน 30,000.-บาท 

ซึง่มใิช่เพือ่การจดัหาหรือปรบัปรุงครุภณัฑท์ีด่นิและ /หรือสิง่ก่อสรา้งเพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจา้งศึกษา วจิยั     

ประเมนิผลการปฏบิติังานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง    ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 

/4.งบลงทุน......... 
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4. งบลงทุน        รวม 48,700.-บาท 

   4.1 ค่าครุภณัฑ ์       รวม 48,700.-บาท 

         

 4.1.1  ค่าจดัซื้ อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร  2  บานเลือ่น    จาํนวน  4,500.-บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร  2 บานเลือ่น จาํนวน  1 หลงั   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
 4.1.2   ค่าจดัซื้ อเคร่ืองปรบัอากาศ  จาํนวน  1  เคร่ือง   จาํนวน  23,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองปรบัอากาศขนาดไม่นอ้ยกว่า  15,000  บทียูี แบบติดพนงั จาํนวน  1  เคร่ือง  

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้  
 4.1.3 ค่าจดัซื้ อฮารด์ดิสก ์ จาํนวน  1  ชุด    จาํนวน 2,200.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อฮารด์ดสิก ์ ความจุ  500  GB แบบพกพา  จาํนวน  1  เคร่ือง  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 4.1.4    ค่าจดัซื้ อเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ   จาํนวน  1  ชุด   จาํนวน 16,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองสแกนลายน้ิวมอื  จาํนวน  1  ชุด   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
 4.1.5 ค่าจดัซื้ อเคร่ืองบนัทึกเสยีง      จาํนวน  1  ชุด   จาํนวน 3,000.-บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองบนัทกึ เสยีง   จาํนวน  1  ชุด   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 
 
 
 

/แผนงานการ....... 
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แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน     รวม 145,000.-บาท 

1. งบดําเนินการ       รวม 145,000.-บาท 

1.1 หมวดค่าตอบแทน      รวม 50,000.-บาท 

 1.1.1ค่าตอบแทนสาํหรบัผูป้ฏิบติังานหรือช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยัใหก้บั  อปพร .,หน่วยกูภ้ยักูชี้พ 

         จาํนวน  50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนใหก้บัผูป้ฏบิติังานหรือช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัใหก้บั  อปพร .หรือหน่วย 

กูภ้ยักูช้ีพ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

1.2หมวดค่าใชส้อย      รวม 95,000.-บาท 

 1.1.1 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03) 

จาํนวน  95,000.-บาท 

  (1)ค่าใชจ้า่ยตามโครงการปกป้องสถาบนัพระมหากษัตริย ์ จาํนวน  25,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการดงักล่าว เช่นค่าป้ายชื่อโครงการ  ค่าวสัดุ  อปุกรณ์

อืน่ๆทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการ ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   (2) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรม  อปพร.   จาํนวน  50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ค่าวสัดุ  อปุกรณ์  เคร่ืองเขยีนแบบพมิพ ์ ค่าวทิยากร  

และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
   (3)  ค่าใชจ้า่ยโครงการป้องกนัและลดอบุติัเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลสาํคญั  

จาํนวน  20,000.-บาท 
    เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการดงักล่าวฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้  

 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน  

งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน     รวม 695,000.-บาท    

1. งบดําเนินการ        รวม 605,000.-บาท 

   1.1 ค่าใชส้อย        รวม 605,000.-บาท 

        1.1.1  รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)  จาํนวน  605,000.-บาท 

           (1) การจดักิจกรรมสาํหรบัผูส้งูอายุ และการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม จาํนวน 150,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมสาํหรบัผูสู้งอายุ และการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม  

  (โครงการรกัผูสู้งอายุ รกัษส์ิง่แวดลอ้ม ) ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้                          /(2)การส่งเสริม...... 
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 (2) การสง่เสริมอาชีพของประชาชนและกลุม่อาชีพต่าง ๆ   จาํนวน 150,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

  ในเขต อบต. เช่น ค่าใชจ่้ายการฝึกอบรมอาชีพ การสนบัสนุนวสัดุอปุกรณ์ ฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

(3) การสนบัสนุนศูนยป์ฏิบติัการต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด   จาํนวน 30,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนศูนยป์ฏบิติัการต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพติด  

  เช่นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม ค่าใชจ่้ายในการจดัหาวสัดุอปุกรณ์ในการตรวจหา  

  สารเสพติด ค่าใชจ่้ายในการบาํบดัรกัษา และอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (4) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการจดัประชุมประชาคมตําบล    จาํนวน   30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเดนิทางในการประชุมการจดัทาํแผนพฒันาสามปีนอกพื้นที ่รวมท ัง้ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่  ทีพ่กั 

ค่าวสัดุอปุกรณ์ ป้ายโครงการ ค่าวทิยากร และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 (5) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ การเสริมสรา้งครอบครวัอบอุน่เขม้แข็ง(ครอบครวัสมัพนัธ)์   จาํนวน 30,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆตามโครงการดงักล่าวตามความจาํเป็นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 (6) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสมัพนัธ ์ ต่อตา้นยาเสพติด  จาํนวน    50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ค่าวสัดุ  อปุกรณ์  ป้ายชื่อโครงการ ค่าวทิยากร และค่าใชจ่้ายอืน่ที่

เก่ียวขอ้งกบัโครงการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 (7) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการบําบดัรกัษา  ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด จาํนวน  25 คนๆละ 1,000 บาท 

จาํนวน  25,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการบาํบดัรกัษา  ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 (8) ค่าใชจ้า่ยสาํหรบัชุดลาดตระเวน  และจุดตรวจเฝ้าระวงัยาเสพติดประจาํตําบล   จาํนวน  30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรบัชุดลาดตระเวน และจุดตรวจเฝ้าระวงัยาเสพติดประจาํตาํบล  และค่าใชจ่้ายอืน่

ทีเ่ก่ียวขอ้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
 (9)  ค่าใชจ้า่ยโครงการครอบครวัปลกูป่า     จาํนวน 50,000.-บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายอืน่ตามความจาํเป็น  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
 (10) ค่าใชจ้า่ยโครงการสายใยรกัแหง่ครอบครวัอบอุน่    จาํนวน 30,000.-บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายอืน่ตามความจาํเป็น  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 
/(11)ค่าใชจ่้าย..... 
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(11)  ค่าใชจ้า่ยโครงการใหค้วามรูก้ารคุม้ครองพิทกัษ์สทิธิ  การละเมิดสทิธิ  และกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสตรีและ

ครอบครวั       จาํนวน 30,000.-บาท 
 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการดงักล่าวและค่าใชจ่้ายอืน่ตามความจาํเป็น  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

2. งบเงนิอดุหนุน       รวม 90,000.-บาท      

   2.1 ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานของรฐั  หรือองคก์รเอกชน   รวม 90,000.-บาท 

         (1) อดุหนุนท่ีทําการปกครองอาํเภอเหนือคลอง    จาํนวน 30,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดของอาํเภอเหนือคลอง    
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (2)  อดุหนุนท่ีทําการปกครองอาํเภอเหนือคลอง   จาํนวน 60,000.-บาท 
เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนทีท่าํการปกครองอาํเภอเหนือคลองดาํเนินโครงการจดัตัง้ค่ายปรบัเปลีย่นพฤติกรรม  

ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติด (ตามหนงัสอืทีว่่าการอาํเภอเหนือคลองที ่กบ 0818/ว434 ลว 18 กรกฎาคม  2556) 

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 

งานสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์    รวม 460,000.-บาท 

1. งบดําเนินการ        รวม 350,000.-บาท 

    1.1 ค่าใชส้อย        รวม  350,000.-บาท 

        1.1.1 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)   จาํนวน  350,000.-บาท 

 (1) การแกไ้ขปญัหาความยากจน     จาํนวน 100,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแกป้ญัหาความยากจน เช่น การซ่อมแซมหรือ  

  ก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั การแกไ้ขปญัหาทีด่นิทาํกินหรือการจา้งนกัเรียน นกัศึกษา  

  ทาํงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือวนัหยุดราชการ การแกไ้ขปญัหาน้ีนอกระบบฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้ 
 (2) การสงเคราะห ์      จาํนวน 50,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเคราะหผู์สู้งอายุ ผูพ้กิาร ผูป่้วยเอดส ์ผูไ้ร ้  

  ความสามารถ ผูด้อ้ยโอกาส ฯลฯ เช่น การซื้อวสัดุสิง่ของเคร่ืองอปุโภค  

  บริโภค และอืน่ ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้                                    
 (3) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสริมอาชีพใหก้บัผูส้งูอายุ   จาํนวน   50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมฝึกอาชีพ  ค่าวสัดุ  อปุกรณ์  ค่าวทิยากร  ค่าป้าย

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ  และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
/(4)ค่าใชจ่้าย..... 
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 (4) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการตรวจสขุภาพผูส้งูอายุและผูพ้ิการ  จาํนวน   50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหารใหก้บัผูม้าตรวจสุขภาพ  ค่าสมดุตรวจสุขภาพของผูสู้งอายุและผูพ้กิาร ค่าป้าย

ประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 (5) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการสง่เสริมอาชีพใหก้บัผูพ้ิการ และผูติ้ดเช้ือเอดส ์ จาํนวน  50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่ ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมฝึกอาชีพ  ค่าวสัดุ อปุกรณ์  ค่าวทิยากร  ค่าป้าย

ประชาสมัพนัธโ์ครงการ  และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
 (6) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการพฒันาคุณภาพชีวติผูส้งูอายุ,ผูพ้ิการ,เด็กดอ้ยโอกาส  จาํนวน   50,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  ค่าวสัดุ อปุกรณ์  ค่าป้ายโครงการ และ 

  ค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  

2. งบเงนิอดุหนุน       รวม 20,000.-บาท 

2.1 ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานของรฐั  หรือองคก์รเอกชน  รวม 20,000.-บาท 

 (1) อดุหนุนศูนยพ์ฒันาครอบครวัและชุมชนตําบลหว้ยยูง จาํนวน  20,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรม และการพฒันาส่งเสริมศูนยพ์ฒันาครอบครวัรวมท ัง้

กลุ่มสตรีภายในตาํบลหว้ยยูงและชุมชนตาํบลหว้ยยูง อนัจะเกิดประโยชนแ์ก่สมาชิกลุ่ม  ตัง้จ่ายจากเงนิ

รายได ้

3. งบรายจา่ยอืน่       รวม 90,000.-บาท 

3.1ประเภทรายจา่ยเพื่อช่วยเหลอืหรือสงเคราะหแ์ก่ราษฎร  จาํนวน   90,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ประชาชนทีเ่ดอืดรอ้น โดยเบกิจ่ายไดต้ามระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจ่ายเงนิสงเคราะหเ์พือ่การยงัชีพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ .ศ.2548 

กาํหนดไว ้ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้  ดงัน้ี   

 
- เงนิสงเคราะหเ์บี้ยยงัชีพเดก็ดอ้ยโอกาส  จาํนวน  15  รายๆละ 500 บาท/เดอืน 

 เป็นเงนิ  90,000.-บาท 

 
/แผนงานสา ....... 
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   แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่     รวม 150,000.-บาท 

 1.งบดําเนินการ       รวม 60,000.-บาท 

  1.1ค่าใชส้อย      รวม 60,000.-บาท 

  1.1.1รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่(03) จาํนวน  60,000 .-บาท 

    (1)ค่าใชจ้า่ยตามโครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ  จาํนวน  40,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคมภีณัฑแ์ละเวชภณัฑ ์เช่น นํา้ยาฉีดพ่อหมอกควนั 

ทรายอะเบต และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่กิดขึ้นเก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิ

รายได ้
    (2)ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ “พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน”      จาํนวน  20,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าอาหาร  เคร่ืองดืม่  ใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ค่าวสัดุ อปุกรณ์  

ค่าป้ายโครงการ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่น่ืองกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 2.งบเงนิอดุหนุน       รวม 90,000.-บาท 

  2.1 ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานของรฐั   หรือองคก์รเอกชน รวม 90,000.-บาท 

   (1) อดุหนุนอาสาสมคัรสาธารณสขุมูลฐาน (อสม.)  จาํนวน  80,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสนบัสนุนการพฒันาสาธารณสุขมลูฐานในเขตตาํบลหว้ยยูง  

หมู่บา้นละ  10,000.-บาท  จาํนวน  8 หมู่บา้น  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 

   (2)  อดุหนุนสาธารณสขุจงัหวดักระบ่ี    จาํนวน 10,000.-บาท 

    เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนสาธารณสุขจงัหวดักระบีเ่พือ่ดาํเนินการตาม โครงการ 

     TO  BE  NUMBER  ONE)  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

     แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร      รวม 40,000.-บาท 

 1.งบดําเนินการ      รวม 40,000.-บาท 

    1.1ค่าใชส้อย      รวม 25,000.-บาท 

  1.1.1รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่(03)  จาํนวน  25,000.-บาท 

   (1)ค่าใชจ้า่ยตามโครงการ “ทอ้งถิ่นไทย  รวมใจภกัด์ิ รกัษ์พื้นท่ีสเีขียว”จาํนวน  25,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ เช่าค่าป้ายโครงการ  และอืน่ๆทีเ่ก่ียวขอ้ง

กบัโครงการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้
/1.2ค่าวสัดุ....... 
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 1.2 ค่าวสัดุ      รวม 15,000.-บาท 

  1.2.1 ประเภทวสัดุการเกษตร   จาํนวน  15,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อวสัดุการเกษตร เช่น สารเคมป้ีองกนัและกาํจดัศตัรูพชืและสตัว ์ พนัธุพ์ชื  

ปุ๋ย  วสัดุเพาะชาํ  หนา้กากป้องกนัแกส๊พษิ  สปริงเกอร ์ ฯลฯ  หรือรายจ่ายอืน่ทีอ่ยู่ในประเภทน้ี  

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้    

        

 

 

 

                                          /ส่วนการคลงั...... 
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สว่นการคลงั 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป  

ประจาํปีงบประมาณ  2557 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง   จงัหวดักระบ่ี 

หน่วยงาน  ส่วนการคลงั 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น            1,498,800.-บาท   จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และ

หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป    แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

งานบริหารงานคลงั       รวม 1,498,800.-บาท 

1. งบบุคลากร        รวม 1,234,000.-บาท 

   1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)      รวม 1,234,000.-บาท 

        1.1.1 เงนิเดือนพนกังานสว่นตําบล     จาํนวน 674,800.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนของพนกังานส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 ประกอบดว้ย 

   - หวัหนา้ส่วนการคลงั    268,040.-บาท 

   - เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี   286,760.-บาท 

   - เจา้พนกังานพสัดุ       50,000.-บาท 

   - เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้     70,000.-บาท 

        1.1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานสว่นตําบล    จาํนวน  20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
        1.1.3  เงนิประจาํตําแหน่ง(ผูอ้าํนวยการกองคลงั )   จาํนวน  42,000.-บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของผูอ้าํนวยการกองคลงั  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้  

        1.1.4 ค่าจา้งลกูจา้งประจาํ      จาํนวน    151,720.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งประจาํ  เงนิปรบัปรุงค่าจา้งประจาํของลูกจา้งประจาํ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.5 ค่าจา้งพนกังานจา้ง      จาํนวน  276,480.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้ง  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้ ประกอบดว้ย 

   - ผูช่้วยเจา้หนา้ทีพ่สัดุ    100,120.-บาท 

   - ผูช่้วยเจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บรายได ้ 2  อตัรา  176,360.-บาท     /1.1.6เงนิเพิม่ต่างๆ.... 
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        1.1.6 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง     จาํนวน   69,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้ ประกอบดว้ย 

   - ผูช่้วยเจา้หนา้ทีพ่สัดุ    18,000.-บาท 

   - ผูช่้วยเจา้หนา้ทีจ่ดัเก็บรายได ้ 2  อตัรา  51,000.-บาท 

2. งบดําเนินการ        รวม 223,000.-บาท 

   2.1 ค่าตอบแทน       รวม 105,000.-บาท 

         2.1.1 ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชนแ์ก่ อปท .  จาํนวน  5,000.-บาท     

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้งโครงการต่าง ๆ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

         2.1.2 ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ   จาํนวน  5,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนตาํบล  

  ลูกจา้งประจาํและพนกังานจา้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

         2.1.3 ประเภทค่าเช่าบา้น      จาํนวน  40,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

         2.1.4 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร    จาํนวน  25,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนตาํบลและผูม้สีทิธิตามระเบยีบของทางราชการ  
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        2.1.5 ประเภทค่ารกัษาพยาบาล     จาํนวน  30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนตาํบลและผูม้สีทิธิตามระเบยีบของทาง 

ราชการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   2.2 ค่าใชส้อย        รวม  115,000.-บาท 

        2.2.1 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ     จาํนวน  50,000.-บาท  

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใหไ้ดม้าซึง่บริการต่าง ๆ เช่น ค่าเยบ็หนงัสอืหรือเขา้ปก  

  หนงัสอื ค่าซกัฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัยส์นิ ค่าโฆษณาเผยแพร่  

  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าบริการรบัใช ้ค่าเบี้ยประกนั  

  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามคาํพพิากษา ค่าจ ้างเหมาบริการอืน่ ๆ  

  ค่าติดตัง้โทรศพัท ์ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        2.2.2 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03) จาํนวน     65,000.-บาท 

 (1) โครงการ ภาษีคืนกําไร      จาํนวน  15,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการภาษีคืนกาํไร   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

/(2)โครงการ......... 
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 (2) โครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี      จาํนวน  20,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดัเก็บภาษีนอกสถานที ่เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเดนิทาง ค่าป้ายโครงการและ

ค่าใชจ่้ายอืน่ๆทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (3) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ    จาํนวน  30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพ่กั  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการของพนกังานส่วน

ตาํบล   และผูม้สีทิธิตามระเบยีบของทางราชการ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   2.3  ค่าสาธารณูปโภค    รวม  3,000.-บาท 

        2.3.1  ค่าไปรษณีย ์      จาํนวน  3,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ อากร  ค่าโทรเลข ค่าธนาณติั ค่าซื้อดวงตรา  

  ไปรษณีย ์อากร ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
3.งบลงทุน         รวม      41,800.-บาท 

 3.1หมวดค่าครุภณัฑ  ์       รวม      41,700.-บาท 

  (1) ค่าจดัซื้ อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร   จาํนวน  2  บาน   จาํนวน  9,000.-บาท 
   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร  2 บาน  จาํนวน   2  หลงัๆละ 4,500 บาท 

  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
  (2)  ค่าจดัซื้ อเคร่ืองคอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์    จาํนวน   1  ชุด จาํนวน 25,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองคอมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์  จาํนวน  1  ชุด  จอภาพแบบ  LCD  
ขนาดไม่นอ้ยกว่า  18  น้ิว  มหีน่วยประมวลผลกลาง ไม่นอ้ยกว่า  4  แกนหลกั  มหีน่วยความจาํ

หลกัไม่นอ้ยกว่า  4  GB  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
  (3)  ค่าจดัซื้ อเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์    จาํนวน   1  เคร่ือง  จาํนวน  3,600.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซ อร ์ จาํนวน  1 เคร่ือง  มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์ม่

นอ้ยกว่า 600x600  dpi  ความเร็วในการพมิพไ์ม่นอ้ยกว่า  18  หนา้ต่อนาที  ตัง้จ่ายจากเงนิ

รายได ้

  (4)  ค่าจดัซื้ อเคร่ืองสาํรองไฟ จาํนวน   1  เคร่ือง  จาํนวน  1,800.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองสาํรองไฟ   ขนาด  750  VA  สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 

นาที 

  (5)  ค่าจดัซื้ อโตะ๊คอมพิวเตอรพ์รอ้มเกา้อี้    จาํนวน  1  ชุด  จาํนวน  2,400.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อโตะ๊คอมพวิเตอรพ์รอ้มเกา้อี้  จาํนวน  1  ชุด  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

         
/ส่วนโยธา......... 
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รายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป  

ประจาํปีงบประมาณ  2557 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง  จงัหวดักระบ่ี 

หน่วยงาน  ส่วนโยธา 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น          9,431,089.-บาท  จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และ

หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป   แยกเป็น 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน     รวม 2,697,040.-บาท 

1. งบบุคลากร        รวม 1,807,540.-บาท 

   1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)      รวม  1,807,540.-บาท 

        1.1.1 เงนิเดือนพนกังานสว่นตําบล     จาํนวน   447,020.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืนเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนของพนกังานส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้  ประกอบดว้ย 

   - หวัหนา้ส่วนโยธา     240,320.-บาท 

   - นายช่างโยธา     129,900.-บาท 

   - ช่างไฟฟ้า     76,800.-บาท 

        1.1.2 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานสว่นตําบล    จาํนวน  38,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้  ประกอบดว้ย 

   - นายช่างโยธา     20,000.-บาท 

   - ช่างไฟฟ้า     18,000.-บาท 

        1.1.3 ค่าจา้งพนกังานจา้ง      จาํนวน  855,840.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจา้ง เงนิปรบัปรุงค่าจา้งของพนกังานจา้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้  ประกอบดว้ย 

   - ผูช่้วยช่างโยธา     100,120.-บาท 

   - ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู   96,400.-บาท 

   - ผูช่้วยช่างไฟฟ้า     73,600.-บาท 

   - คนงานท ัว่ไป  จาํนวน  9  อตัรา   585,720.-บาท 

/1.1.4เงนิเพิม่ต่างๆ......... 
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         1.1.4 เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง     จาํนวน  466,680 .-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังานจา้ง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้    ประกอบดว้ย 

   - ผูช่้วยช่างโยธา    18,000.-บาท 

   - ผูช่้วยเจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลู  18,000.-บาท 

   - ผูช่้วยช่างไฟฟ้า    35,400.-บาท 

   - คนงานท ัว่ไป  จาํนวน  9  อตัรา  395,280.-บาท 

2. งบดําเนินการ        รวม 720,000.-บาท 

2.1 ค่าตอบแทน       รวม 140,000.-บาท 

  2.1.1  ประเภทค่าตอบแทนผูม้าช่วยปฏิบติัราชการ  อนัเป็นประโยชนแ์ก่  อปท.จาํนวน   20,000.-บาท  

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนผูม้าช่วยปฏบิติัราชการ  ไดแ้ก่  คณะกรรมการดาํเนินการจดัหาพสัดุและ

ผูป้ฏบิติังานอืน่ตามระเบยีบของทางราชการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

2.1.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  จาํนวน 20,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

2.1.3 ประเภทค่าเช่าบา้น      จาํนวน 50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

2.1.4 ประเภทเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล    จาํนวน 25,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่  ขา้ราชการส่วนตาํบลและผูม้สีทิธิตามระเบยีบ

ของทางราชการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

2.1.5 ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร    จาํนวน 25,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนตาํบลและผูม้สีทิธิตามระเบยีบของทาง

ราชการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

    2.2 ค่าใชส้อย        รวม 580,000.-บาท 

          2.2.1 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ     จาํนวน 150,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใหไ้ดม้าซึง่บริการ ต่าง ๆ เช่น ค่าเยบ็หนงัสอืหรือ  

  เขา้ปกหนงัสอื ค่าซกัฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัยส์นิ ค่าโฆษณา  

  เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าบริการรบัใช ้ค่าเบี้ย  

  ประกนั ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินคดตีามคาํพพิากษา  ค่าแผว้ถางป่า ค่าจา้ง  

  เหมาบริการอืน่ ๆ ค่าติดตัง้โทรศพัท ์ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 

                /2.2.2ค่าบาํรุง.........  
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    2.2.2 ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม     จาํนวน 400,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัยส์นิ และครุภณัฑข์อง อบต .เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน 

   ไดต้ามปกติ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  2.2.3 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบติังานท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03) จาํนวน  30,000.-บาท 

   (1)ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ   จาํนวน  30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  เช่น ค่าเช่าทีพ่กั  พาหนะ  ค่าใชจ่้ายอืน่ๆในการเดนิทางไป

ราชการท ัง้ใน  นอกอาณาจกัรของพนกังานส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ   ตัง้จ่ายจากเงนิ

รายได ้

 

3. งบลงทุน        รวม 169,500.-บาท 

  3.1 ค่าครุภณัฑ ์       รวม 19,500.-บาท 

         3.1.1 ค่าจดัซื้ อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร  2  บาน     จาํนวน  4,500.-บาท 
  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หลก็เก็บเอกสาร 2 บาน  จาํนวน 1 หลงั   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 3.1.2 ค่าจดัซื้ อเคร่ืองปรินเตอรแ์บบ   Laser  กระดาษ  A3   จาํนวน  15,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร ์ จาํนวน  1  เคร่ือง  ความละเอยีด 1,200x1,200  dpi  ตัง้จ่ายจาก

เงนิรายได ้
3.2  ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง  
 3.2.1  โครงการปรบัปรุงภมิูทศันศู์นยพ์ฒันาเด็กเลก็  อบต.หว้ยยูง  จาํนวน 150,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการปรบัปรุง  ทาสอีาคารเรียน  และปรบัปรุงบริเวณศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  

(รายละเอยีดตามแบบที ่ อบต .หว้ยยูง  กาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 

  

 
 
                                                            

  /งานไฟฟ้า......... 

 
 
 
 
 



-53- 

งานไฟฟ้าและถนน       รวม 4,267,049.-บาท 

1. งบดําเนินการ        รวม 50,000.- บาท 

   1.1 ค่าวสัดุ        รวม 50,000.-บาท 

        1.1.1 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ      จาํนวน 50,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าซื้ออปุกรณ์ไฟฟ้า เช่น ฟิวส ์เขม็ขดัรดัสารไฟฟ้า เทปพนั  

  สายไฟฟ้า ปล ัก๊ไฟฟ้า สวติซไ์ฟฟ้า หลอดไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
2.งบเงนิอดุหนุน  
 2.1ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานของรฐั   หรือองคก์รเอกชน  รวม  61,000.-บาท 
  (1) อดุหนุนการไฟฟ้าสว่นภมิูภาคอาํเภอเหนือคลอง  จาํนวน  61,000.-บาท 

  เพือ่อดุหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอาํเภอเหนือคลอง (ขยายเขตไฟฟ้าตกคา้ง หมู่ที ่5) ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

3. งบลงทุน        รวม 4,156,049.- บาท 
 3.1  ค่าครุภณัฑ ์      รวม 425,049.-บาท 
  (1) ค่าจดัซื้ อเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า   จาํนวน   1  ชุด  จาํนวน 425,049.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า  จาํนวน  1  ชุด ขนาด 25  กิโลวตัตพ์รอ้มติดตัง้  (รายละเอยีด

ปรากฏตามแบบที ่ อบต .หว้ยยูง  กาํหนด) ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

    3.2 ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง       รวม 3,731,000.-บาท 
  (1)  โครงการปรบัปรุงถนนลกูรงั  สายโคกขี้ กลา  หมู่ท่ี 1  จาํนวน 260,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั  ผวิจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,400  เมตร 

(รายละเอยีดปรากฏตามแบบแปลนที ่ อบต.หว้ยยูงกาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  
(2)  โครงการปรบัปรุงถนนลกูรงัสายตาแกว้ศรี  หมู่ท่ี 1   จาํนวน 200,000.-บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั   ผวิจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  600  เมตร  

(รายละเอยีดปรากฏตามแบบแปลนที ่ อบต.หว้ยยูงกาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  
(3)  โครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม  คศล .  จาํนวน   2  ช่องทาง  หมู่ท่ี 2  จาํนวน     700,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการก่อสรา้งท่อลอดเหลีย่ม  ขนาดกวา้ง  1.80 xสูง 1.80 xยาว 8.00 เมตร  

(รายละเอยีดปรากฏตามแบบแปลนที ่ อบต.หว้ยยูงกาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  
(4)  โครงการปรบัปรุงถนนลกูรงัสายแยกลมโชย – ทุ่งขา หมู่ท่ี 3  จาํนวน 700,000.-บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั  ผวิจราจรกวา้ง 5.00  เมตร  ยาว  3,300  เมตร  

พรอ้มวางท่อลอดกลม ขนาด 1.00  เมตร  จาํนวน  1  จุด (รายละเอยีดปรากฏตามแบบแปลนที ่ อบต.

หว้ยยูงกาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 
/(5)โครงการปรับ....... 
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(5)  โครงการปรับปรุงท่อลอดกลมถนนสายเขาพนม – ชลประทาน  หมู่ที่   3   จํานวน  150,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงท่อลอดกลม  ขนาดท่อ  1.00 เมตร  จํานวน  2  แถว  1  จดุ (รายละเอียดปรากฏตาม

แบบแปลนที่  อบต.ห้วยยงูกําหนด)  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  (6)  โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายซอยตาอํ่า  หมู่ที่  6   จํานวน 378,000.-

บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงถนนลกูรัง  ผิวจราจรกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  2,400  เมตร(รายละเอียดปรากฏตาม

แบบแปลนที่  อบต.ห้วยยงูกําหนด)  ตัง้จ่ายจากเงินอดุหนนุทัว่ไป 

  (7)  โครงการปรบัปรุงถนนสายหนองราโพธิ์  หมู่ท่ี 7   จาํนวน 280,000.-บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงถนนสายหนองราโพธ์ิ   ผวิจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  

ยาว  1,000  เมตร(รายละเอยีดปรากฏตามแบบแปลนที ่ อบต.หว้ยยูงกาํหนด ) ตัง้จ่ายจากเงนิ

อดุหนุนท ัว่ไป 
  (8)  โครงการปรบัปรุงถนนลกูรงัสายเวยีงทอง  -  หนองราโพธิ์  หมู่ท่ี 7 จาํนวน 280,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงถนนลูกรงั   ผวิจราจรกวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  1,000  

เมตร(รายละเอยีดปรากฏตามแบบแปลนที ่ อบต.หว้ยยูงกาํหนด )  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  
  (9)  โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลกูรงัในเขตตําบลหว้ยยูง  จาํนวน   783,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในเขตตาํบลหว้ยยูง  (ปรากฏ

รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่อบต.หว้ยยูงกาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  

 
 
 
 
 
 

/แผนงาน......... 
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แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพื้นฐาน     รวม  260,000.-บาท 

1.งบดําเนินการ       รวม 260,000.-บาท 

 1.1ค่าวสัดุ      รวม 260,000.-บาท 

  1.1.1ประเภทค่าวสัดุก่อสรา้งและอปุกรณ์ประปา   จาํนวน 260,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสรา้ง  เช่น  ทราย  ท่อระบายนํา้ วสัดุ/อปุกรณ์ประปา  ท่อประปา  สารเคม ี

ไมต่้างๆ สงักะส ี กระเบื้อง  ตะปู และอืน่ๆทีเ่ขา้ประเภทรายจ่ายน้ี  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 

แผนงานการพาณิชย์ 

งานกิจการประปา       รวม 2,207,000.-บาท 

1.งบดําเนินการ        รวม 900,000.-บาท 

 1.1ค่าสาธารณูปโภค 

  1.1.1 ประเภทค่าไฟฟ้า    จาํนวน 900,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาํหรบักิจการประปาทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลหว้ยยูง  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

2. งบลงทุน        รวม 1,307,000.- บาท 
 2.1  ค่าครุภณัฑ ์      รวม    162,000.-บาท 
  (1)  ค่าจดัซื้ อเคร่ืองสบูน้ําแบบซมัเมอรส์  จาํนวน  2  เคร่ือง จาํนวน 54,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองสูบนํา้แบบซมัเมอรส์  ขนาด  2  แรงมา้  จาํนวน  2  เคร่ือง  ตัง้จ่าย

จากเงนิรายได ้
  (2)  ค่าจดัซื้ อเคร่ืองสบูน้ําแบบปั้มหอยโข่ง  จาํนวน  6  เคร่ือง จาํนวน 108,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองสูบนํา้แบบปัม้หอยโข่ง  ขนาด  3  แรงมา้  จาํนวน  6  เคร่ือง  ตัง้จ่าย

จากเงนิรายได ้

    2.2 ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสรา้ง       รวม 1,145,000.-บาท 
  (1)  โครงการปรบัปรุงและซ่อมแซมระบบผลติน้ําประปาภายในเขตพื้นท่ีตําบลหว้ยยูง  
          จาํนวน 400,000.บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการปรบัปรุงและซ่อมแซมระบบผลตินํา้ประปา  (รายละเอยีดตาม

แบบแปลนที ่ อบต..หว้ยยูงกาํหนด )ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  



 
/(2)โครงการ....... 
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  (2)  โครงการขยายเขตท่อเมนประปาภายในเขตพื้นท่ีตําบลหว้ยยูง จาํนวน 175,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการขยายเขตท่อเมนประปา  ท่อพวีซี ี ช ัน้  8.5  ความยาวประมาณ 

2,500  เมตร  พรอ้ มเชื่อมต่อระบบจ่ายนํา้เดมิ (รายละเอยีดตามแบบ แปลนที ่ อบต .หว้ยยูง

กาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 
  (3)  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ท่ี 8    จาํนวน 285,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดบ่อ  6  น้ิว  ลกึ  100  เมตร  จาํนวน 

1  บ่อ  พรอ้มเชื่อมต่อระบบสูบ – จ่ายนํา้ประปา (รายละเอยีดตามแบบ แปลนที ่ อบต .หว้ยยูง

กาํหนด) ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 
  (4)  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล   หมู่ท่ี 4    จาํนวน  285,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  ขนาดบ่อ  6  น้ิว  ลกึ  100  เมตร  จาํนวน  

1  บ่อ (รายละเอยีดตามแบบแปลนที ่ อบต.หว้ยยูงกาํหนด)  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป 

  

 

 

 

/ส่วนการศึกษา.......... 
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สว่นการศึกษา 

ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม

และการกฬีา 
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รายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป  
ประจาํปีงบประมาณ  2557 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง   จงัหวดักระบ่ี 

หน่วยงาน   ส่วนการศึกษา 

 

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิ้น       5,113,811.-บาท  จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรร  และ

หมวดเงนิอดุหนุนทัว่ไป   แยกเป็น 
แผนงานการศึกษา 

งานบริหารท ัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา      รวม 1,155,240.-บาท 

1. งบบุคลากร        รวม 441,240.-บาท 

    1.1 เงนิเดือน (ฝ่ายประจาํ)      รวม 441,240.-บาท 

          1.1.1 เงนิเดือนพนกังาน     จาํนวน  311,160.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นเงนิเดอืน เงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนของพนกังานส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 ประกอบดว้ย 

   - นกับริหารงานศึกษา    จาํนวน 197,160.-บาท 

   - นกัวชิาการศึกษา     จาํนวน 114,000.-บาท 

          1.1.2 เงนิเพิ่มตามคุณวฒุิของพนกังานสว่นตําบล  จาํนวน   88,080.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นเงนิเพิม่ตามคุณวุฒิของพนกังานส่วนตาํบล ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

 ประกอบดว้ย 

   - นกับริหารงานศึกษา    จาํนวน 20,160.-บาท 

   - นกัวชิาการศึกษา     จาํนวน 67,920.-บาท 

  1.1.3 เงนิประจาํตําแหน่ง      จาํนวน  42,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นเงนิประจาํตาํแหน่งของหวัหนา้ส่วนการศึกษา /ผอ.กองการศึกษา  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

2. งบดําเนินการ        รวม  668,000.-บาท 

 2.1 ค่าตอบแทน       รวม  442,000.-บาท 
  2.1.1 ค่าตอบแทนครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน  3  อตัรา  จาํนวน 195,240.-บาท 
   เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนของครูผูดู้แลเดก็ จาํนวน 3 อตัรา  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

/2.1.2เงนิเพิม่ค่า...... 
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  2.1.2เงนิเพิ่มค่าครองชีพของครูผูดู้แลเด็ก  จาํนวน  3  อตัรา  จาํนวน 131,760.-บาท 
   เพือ่จ่ายเป็นค่าครองชีพของครูผูดู้แลเดก็  จาํนวน 3 อตัรา  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
  2.1.3ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  จาํนวน 5,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการของขา้ราชการส่วนตาํบล  ลูกจา้งประจาํ  

พนกังานจา้ง  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  2.1.4ประเภทค่ารกัษาพยาบาล     จาํนวน 40,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาลใหแ้ก่ขา้ราชการส่วนตาํบล  และผูม้สีทิธิตามระเบยีบ

ของทางราชการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  2.1.5ประเภทค่าเช่าบา้น      จาํนวน 40,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนตาํบล   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  2.1.6ประเภทเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตร   จาํนวน 30,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าเงนิช่วยเหลอืการศึกษาบุตรของขา้ราชการส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   2.2 ค่าใชส้อย        รวม 168,000.-บาท 

          2.2.1 รายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบริการ     จาํนวน 50,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใหไ้ดม้าซึง่บริการต่าง ๆ เช่น ค่าเยบ็หนงัสอืหรือเขา้ปก  

   หนงัสอื ค่าซกัฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรพัยส์นิ ค่าโฆษณาเผยแพร่  

   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่าง ๆ ค่าบริการรบัใช ้ ค่าเบี้ยประกนั  

   ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามคาํพพิากษา  ค่าจา้งเหมาบริการอืน่ ๆ  

   ค่าติดตัง้โทรศพัท ์ค่าติดตัง้ประปา ค่าติดตัง้ไฟฟ้า ฯลฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

          2.2.2 ค่าบํารุงรกัษาและซ่อมแซม     จาํนวน 10,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าบาํรุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรพัยส์นิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได ้  

   ตามปกติ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  2.2.3 ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกบัการปฏิบติังานท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)จาํนวน   108,000.-บาท 

   (1)ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ   จาํนวน 30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าทีพ่กั  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆในการเดนิทางไปราชการของ

ขา้ราชการตาํบล  และผูม้สีทิธิตามระเบยีบของทางราชการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

(2)ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆของสว่นราชการ จาํนวน 20,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการร่วมกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ เช่น งานวนัเดก็  งานปีใหม่ ฯลฯ  

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
/(3)ค่าใชจ่้าย..... 
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(3)ค่าใชจ้า่ยในการจดัซื้ อของขวญัของรางวลั   จาํนวน 3,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื้อของขวญั  ของรางวลั  เช่น กระเชา้ดอก ไม ้ ช่อดอกไม ้

พวงมาลยั ฯลฯ ค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่น่ืองตามความเหมาะสม   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

(4)โครงการ “ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็เทิดไทอ้งคร์าชนัค์”กิจกรรมโครงการ  6 ดา้น  

จาํนวน 20,000.-บาท เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบั

โครงการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

(5)โครงการ “หน่ึงความดี  หน่ึงดวงใจ  ถวายพ่อหลวง ”  จาํนวน 15,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (6)โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา  จาํนวน 20,000.-บาท 

6.1 ประเภทค่าใชจ้า่ยในการพฒันาบุคลากรทางการศึกษา จาํนวน  20,000.-บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเขา้รบัการฝึกอบรมสมัมนาบุคลากรทางการศึกษาทีก่รม

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่เป็นหน่วยจดั  ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป   

    2.3 ค่าวสัดุ        รวม 30,000.-บาท 

                2.3.1 วสัดุงานบา้นงานครวั      จาํนวน 15,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงานครวั เช่น แปรง ไมก้วาด ถว้ยชาม แกว้นํา้  

  จานรอง นํา้จืด ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

          2.3.2 วสัดุเคร่ืองบริโภค      จาํนวน 15,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อเคร่ืองบริโภค  เช่น  นํา้ดืม่  เคร่ืองปรุงอาหาร  ฯลฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  2.4 ค่าสาธารณูปโภค       จาํนวน 28,000.-บาท 

  2.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า      จาํนวน 25,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสาํหรบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  อบต .หว้ยยูง  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  2.4.2 ประเภทค่าไปรณียโ์ทรเลข  ธนาณัติ  ลงทะเบียน  ดวงตราไปรษณีย ์ จาํนวน 3,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัซื้อดวงตราไปรณีย ์ ค่าส่งธนาณติั  ลงทะเบยีนหนงัสอืต่างๆฯลฯ   
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 
 
 
 

/3.งบลงทุน.......... 
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3.งบลงทุน        รวม 46,000.-บาท 

  3.1  หมวดค่าครุภณัฑ ์     รวม 46,000.-บาท 

       

  (1)ค่าจดัซื้ อตูส้แตนเลสเก็บจานชั้นซี่บานคู่  จาํนวน  2 ชุด จาํนวน 17,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูส้แตนเลสเก็บจานช ัน้ซีบ่านคู่  จาํนวน 2  ชุดๆละ  8,500  บาท  

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 (2)ค่าจดัซื้ อชั้นวางรองเทา้แบบเหลก็ จาํนวน   7  ชุด  จาํนวน 24,500.-บาท 
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อช ัน้วางรองเทา้แบบเหลก็    จาํนวน  7 ชุดๆละ   3,500  บาท                     

ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

(3)ค่าจดัซื้ อตูเ้หลก็  2 บานเลือ่น  จาํนวน   1  ชุด  จาํนวน  4,500.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หลก็  2 บานเลือ่น  จาํนวน  1  ชุด   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

    

 

 

 

 

 

/งานระดบั....... 
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งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา     รวม 2,884,571.-บาท 

1. งบดําเนินการ        รวม 1,968,571.-บาท 

   1.1 ค่าใชส้อย        รวม 1,193,720.-บาท 

          1.1.1 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)จาํนวน 1,193,720.-บาท 

  (1) โครงการเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาเหนือคลองเกมส ์ จาํนวน  20,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา  กรีฑาศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ อปท . ตัง้จ่าย

จากเงนิรายได  ้

  (2) โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ    จาํนวน  150,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการจดักิจกรรมงานวนัเดก็แห่งชาติ  และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการ  
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (3) โครงการบณัฑตินอ้ย  ของ ศพด.    จาํนวน  20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการบณัฑิตนอ้ย  และค่าใชจ่้ายอืน่ๆตามความจาํเป็น  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (4) โครงการเยี่ยมบา้นหนูของ ศพด.    จาํนวน  3,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (5) โครงการยิ้มสวย  ฟันสวย ของ ศพด .   จาํนวน  3,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโ ครงการฯ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (6) โครงการทศันศึกษาของ ศพด.    จาํนวน  50,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้  
  (7) โครงการบวชเณรภาคฤดูรอ้น    จาํนวน  35,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (8) โครงการสายใยรกัจากลกูสูแ่ม่ของ ศพด .   จาํนวน  20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (9) โครงการจดัทําฐานขอ้มูลเด็กเยาวชนทุกประเภทในตําบล จาํนวน  20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   
 

/(10)โครงการ...... 
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  (10) โครงการปฐมนิเทศเด็กนกัเรียน    จาํนวน  20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (11) โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา  จาํนวน     852,720.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   ประกอบดว้ย  

   11.1  เพื่อจา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนอาหารกลางวนัสาํหรบัเด็กเลก็ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  อบต .หว้ยยูง  

จาํนวน  152  คน  ในอตัราคนละ  20  บาท/วนั   จาํนวน  280  วนั (ตามหนงัสอืกรมสง่เสริม การปกครองทอ้งถิ่น ด่วน

ท่ีสดุ  มท 0893.3/ว1506  ลว.  26  มิถนุายน  56)     จาํนวน 851,200.-บาท 

ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป  

   11.2  ค่าพาหนะนําสง่เด็กเลก็ไปสถานพยาบาล  จาํนวน 1,520.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าพาหนะนาํส่งเดก็เลก็ไปสถานพยาบาลในอตัราคนละ  10/ปี   จาํนวน   152  คน (ตามหนงัสอื ด่วนทีสุ่ด ที ่มท  

0893.3/ว1613  ลว.  18  สงิหาคม   2552) ตัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ัว่ไป   

   1.2 ค่าวสัดุ        รวม  774,851.-บาท 

            1.2.1 ค่าอาหารเสริม (นม)     จาํนวน   774,851-บาท 

  1.2.1.1เพื่อจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยในการสนบัสนุนอาหารเสริม (นม)สาํหรบัเด็กเลก็ เด็กอนุบาล และเด็กชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  อตัราคนละ  7.61  บาท/คน  ดงัน้ี 

  -  สาํหรบันกัเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.) จาํนวน  260 วนั  จาํนวน   

229  คน  เป็นเงนิ 453,100.-บาท     แยกไดด้งัน้ี 

  -ร.ร.บา้นนาปง   จาํนวน 86 คน (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 170,160.-บาท 

  - ร.ร.บา้นหว้ยมดั   จาํนวน 6 คน (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 11,872.-บาท 

  -ร.ร.บา้นในทบั   จาํนวน 20 คน (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 39,572.-บาท 
  - ร.ร.บา้นบกหอ้ง   จาํนวน 57 คน (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 112,780.-บาท 
  - ร.ร.บา้นหว้ยยูง   จาํนวน 38 คน (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 75,187.-บาท 

  - ร.ร.วดัหว้ยคราม   จาํนวน 22 คน (จดัสรร 100%) เป็นเงนิ 43,529.-บาท 

(ตามหนงัสอืกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ด่วนมาก  ที ่มท 0893.3/ว1522  ลว  11  มถินุายน  2555)ตัง้จ่ายจากเงนิ

อดุหนุนท ัว่ไปอตัราคนละ  7  บาท   เป็นเงนิ   416,780.-บาท  และตัง้จ่ายจากเงนิรายไดใ้นอตัราคนละ  .61 บาท  เป็นเงนิ  

36,320.-บาท 
  - สาํหรบัศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็  อบต .หว้ยยูง  จาํนวน  280 วนั นกัเรียน  152 คน  จาํนวน  321,751.-บาท 

(ตามหนงัสอืกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่  ด่วนมาก ที ่มท .0893.3/ว1522  ลว.  11  มถินุายน  2555)  ตัง้จ่ายจากเงนิ

อดุหนุนท ัว่ไป อตัราคนละ  7  บาท   เป็นเงนิ  295,960.-บาท  และตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ในอตัราคนละ  .61 บาท เป็นเงนิ  

25,791.-บาท                                                                                        /2.งบเงนิอดุ........... 
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2. งบเงนิอดุหนุน        จาํนวน  916,000.-บาท 

 2.1 ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานของรฐั   หรือองคก์รเอกชน  จาํนวน  916,000.-บาท 

 (1)อดุหนุนโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการศึกษาข ัน้พื้นฐาน (สพฐ.) จาํนวน 916,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนสาํหรบัสนบัสนุนอาหารกลางวนัสาํหรบัเดก็เลก็ถงึช ัน้ประถมศึกษาปีที ่ 6  ในอตัราคนละ  20 บาท/วนั 

จาํนวน  200  วนั  จาํนวน  229 คน   ดงัน้ี 

   - ร.ร.บา้นนาปง จาํนวน 86 คน (จดัสรร 100%)  เป็นเงนิ 344,000.-บาท 

   - ร.ร.บา้นหว้ยมดั จาํนวน 6 คน  (จดัสรร 100%)  เป็นเงนิ 24,000.-บาท 

   - ร.ร.บา้นในทบั จาํนวน 20 คน (จดัสรร 100%)  เป็นเงนิ 80,000.-บาท 

   - ร.ร.บา้นบกหอ้ง จาํนวน 57 คน (จดัสรร 100%)  เป็นเงนิ 228,000.-บาท 

   - ร.ร.บา้นหว้ยยูง จาํนวน 38 คน (จดัสรร 100%)  เป็นเงนิ 152,000.-บาท 

   - ร.ร.วดัหว้ยคราม จาํนวน 21 คน (จดัสรร 100%)  เป็นเงนิ 88,000.-บาท 

(ตามหนงัสอืกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่  ด่วนที่ สุด  มท. 0893.3/ว1506  ลว. 26  มถินุายน   2556)  ตัง้จ่ายจากเงนิ

อดุหนุนท ัว่ไป 

 

 

        

        

           /แผนงานการ........ 
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แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานกีฬาและนนัทนาการ       รวม 830,000.-บาท 

1. งบดําเนินการ        รวม  510,000.-บาท 

    1.1 ค่าใชส้อย       รวม   510,000.-บาท 

         1.1.1 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03)จาํนวน 510,000 .-บาท 

   (1) ค่าใชจ้า่ยในการแข่งขนัฟุตบอล  อบจ.กระบ่ีคพั  จาํนวน 60,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   (2)โครงการแข่งขนักีฬาเหนือคลองเกมส ์ ครัง้ท่ี  17  ประจาํปี  2557  จาํนวน   50,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการฯ  และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ   
ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

   (3) โครงการแข่งขนักีฬาหว้ยยูงสมัพนัธต์า้นภยัยาเสพติด จาํนวน  400,000.-บาท 

   เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการแข่งขนักีฬาตามโครงการดงักล่าวฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ 

2. งบเงนิอดุหนุน        รวม 320,000.-บาท 

 2.1 ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานของรฐั  หรือองคก์รเอกชน  จาํนวน   320,000.-บาท 

  (1)อดุหนุนกลุม่โรงเรียนในตําบลหว้ยยูง  จาํนวน   50,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการคดัเลอืกและฝึกซอ้มนกักีฬาในเขตตาํบลหว้ยยูง เพือ่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา

เหนือคลองเกมส ์ ประจาํปี  2557 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

(2)อดุหนุนท่ีทําการปกครองอาํเภอเหนือคลอง  จาํนวน 30,000.-บาท 

เพือ่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในโครงการการแข่งขนักีฬาเหนือคลองเกมส ์ ประจาํปี  2557 ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

(3)อดุหนุนหมู่บา้นในตําบลหว้ยยูง   จาํนวน  240,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการคดัเลอืกและฝึกซอ้มตวันกักีฬาเพือ่เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาหว้ยยูงสมัพนัธฯ์ 

หมู่บา้นละ  30,000.-บาท  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน      รวม 244,000.-บาท 

1. งบดําเนินการ        รวม 190,000.-บาท 

   1.1 ค่าใชส้อย        รวม 190,000.-บาท 

        1.1.1 รายจา่ยเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ (03) จาํนวน   190,000.-บาท 

  (1) โครงการสบืสานประเพณีลอยกระทงประจาํปี  2556  จาํนวน 100,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
/(2)ค่าใชจ่้าย....... 
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  (2)ค่าใชจ้า่ยในการจดังานรฐัพิธีและประเพณีทอ้งถิ่น  จาํนวน 20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดังานรฐัพธีิต่างๆ   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

  (3)โครงการ หลอ่-ถวายเทียนวนัเขา้พรรษา   จาํนวน 20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯ และค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวเน่ืองกบัโครงการฯ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  (4)โครงการกระบ่ีเบิกฟ้าอนัดามนั    จาํนวน 30,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯและค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

  (5)โครงการ “วนัพระ พาเด็กทําบุญ”    จาํนวน   20,000.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการฯและค่าใชจ่้ายอืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการฯ ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

   

2. งบเงนิอดุหนุน        รวม 54,000.-บาท 

    2.1 ประเภทเงนิอดุหนุนหน่วยงานของรฐั  หรือองคก์ารเอกชน   รวม 54,000.-บาท 

          (1) อดุหนุนงานประเพณีวนัสารทไ์ทย    จาํนวน 24,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนในการตกแต่งจาดในวนัเทศกาลเดอืนสบิ  หมู่บา้นละ 3,000.-บาท  จาํนวน  8  

หมู่บา้น  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้
 (2)อดุหนุนกระบ่ีเบิกฟ้าอนัดามนั     จาํนวน 30,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิอดุหนุนกระบีเ่บกิฟ้าอนัดามนั ใหก้บัจงัหวดัประจาํปี  2556  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

 

 

 

 

/รายจ่ายงบกลาง.....  
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รายจา่ยงบกลาง  
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รายละเอยีดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจา่ยท ัว่ไป  

ประจาํปีงบประมาณ  2557 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลหว้ยยูง 

อาํเภอ เหนือคลอง  จงัหวดักระบ่ี 

หน่วยงาน  งบกลาง 

แผนงานงบกลาง 

 

งบกลาง         รวม  1,885,000.-บาท 

1. งบกลาง        รวม 1,885,000.-บาท 

   1.1 รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั      รวม 653,040.-บาท 

        1.1.1 รายจา่ยสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ   จาํนวน  168,040.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิน่  

  หรือ กบท. ในอตัรารอ้ยละ 1 ไม่รวมเงนิอดุหนุนของงบประมาณรายรบั   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.2 รายจา่ยสมทบทุนกองทุนประกนัสงัคม    จาํนวน 170,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้งขอ ง องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.3 รายจา่ยสมทบทุนหลกัประกนัสขุภาพ    จาํนวน 85,000.-บาท 

 เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยยูง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้

        1.1.4  รายจา่ยทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรี    จาํนวน   80,000.-บาท 
เพือ่จ่ายเป็นทุนการศึกษาระดบัปริญญาตรีของเจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูบ้ริหารฯสมาชิก

สภาฯ  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้

       1.1.5 รายจา่ยทุนการศึกษาระดบัปริญญาโท    จาํนวน 80,000.-บาท 
เพือ่จ่ายเป็นทุนการศึกษาระดบัปริญญาโทของเจา้หนา้ทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ และผูบ้หิารฯสมาชิกสภาฯ ตัง้จ่ายจากเงนิ

รายได ้ 
          1.1..6  รายจา่ยเพื่อช่วยเหลอืหรือสงเคราะหแ์ก่ราษฎร    จาํนวน 70,000.-บาท 

เพือ่จ่ายเป็นเงนิสงเคราะหช่์วยเหลอืผูป่้วยเอดส ์ จาํนวน  10  รายๆละ  500  บาท/เดอืน (ตามหนงัสอืสาํนกังานส่งเสริมการ

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ที ่กบ  0023.3/ว390  ลงวนัที ่ 18  กรกฎาคม  2556  ตัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ 

    1.2 เงนิสาํรองจา่ย       จาํนวน 1,231,960.-บาท 

  เพือ่จ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในกรณีทีจ่าํเป็นและตามความเหมาะสม  เช่น 

  การป้องกนัแกไ้ขบรรเทาสาธารณภยัทีเ่กิดขึ้นในตาํบลหว้ยยูง   ตัง้จ่ายจากเงนิรายได  ้



ขอ้บญัญตัิ 
งบประมาณรายจา่ยประจาํปี 

พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

   

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหว้ยยูง 

อาํเภอเหนือคลอง     จงัหวดักระบี ่



 


	อำเภอเหนือคลอง     จังหวัดกระบี่
	1.1  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จำนวน    -   บาท  คำชี้แจงประมาณไม่ได้ตั้งรับไว้  เนื่องจากคาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรร


