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ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช

2

อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทัพราช จึงขอแถลงให้ ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. สถำนะกำรคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น
จำนวน 46,000,000 บำท โดยประมาณการจากเงินรายได้ จำนวน 20,000,000 บำท และ เงินอุดหนุนทั่วไป
จำนวน 26,000,000 บำท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช จัดเก็บเองจะปรับปรุงการ
จั ด เก็ บ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ งขึ้ น และในส่ ว นของงบประมาณรายจ่ า ยได้ ก าหนดวงเงิ น รายจ่ า ยไว้ จ ำนวน
46,000,000 บำท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทาบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้ น ซึ่งการ
จัดทางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชเป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับ
รายจ่าย) นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชยังมีเงินสะสมคงเหลือ จำนวน 3,964,652.57 บำท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชมีจานวนจากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่
องค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ก็สามารถดาเนินกิจกรรมตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
2.1 รำยรับประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ประมำณกำรไว้รวมทั้งสิ้น 46,000,000 บำท
รำยรับ
รำยได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รำยรับจริง
ปี 2556

ประมำณกำร
ปี 2557

ประมำณกำร
ปี 2558

323,412.44
28,485.80
424,126.16
430,049.00

292,500.00
12,500.00
250,000.00
90,000

272,000.00
18,000.00
400,000.00
100,000.00
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หมวดรายได้จากทุน
รวมรำยได้จัดเก็บเอง
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรำยได้ ที่ รั ฐ บำลเก็ บ แล้ ว จั ด สรรให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

1,206,073.40

645,000.00

790,000.00

25,412,986.12

19,355,000.00

19,210,000.00

25,412,986.12

19,355,000.00

19,210,000.00

23,517,399.00

24,160,000.00

26,000,000.00

23,517,399.00
50,136,458.52

24,160,000.00
44,160,000.00

26,000,000.00
46,000,000.00

2.2 รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำน / แผนงำน
รวมทั้งสิ้น
ด้ำนบริหำรทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
- แผนงานงบกลาง
2.3 รำยจ่ำยตำมหมวดรำยจ่ำย

จ่ำยจริง
ปี 2556
41,653,486 13

งบประมำณ
ปี 2557
44,160,000 -

งบประมำณ
ปี 2558
46,000,000 -

10,719,029 06
797,820 -

11,675,955 1,189,100 -

14,390,624
2,112,300

-

8,511,092 70
220,000 284,900 15,047,569 37
620,550 -

11,978,953
358,480
122,400
12,840,820
520,000

-

12,186,161
335,000
122,400
12,051,412
690,000

-

1,388,310

-

1,639,500 -

1,565,900

-

200,000

-

200,000 -

-

-

3,864,215

-

3,634,792 -

2,546,203

-
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หมวด
รวมทั้งสิ้น
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ำยจริง
ปี 2556
41,653,486 13
3,864,215 1,776,172 2,105,885 4,985,091
5,130,898
4,002,671
210,284
5,255,268

98
47
31
37

198,000
14,125,000

-

งบประมำณ
ปี 2557
44,160,000
3,634,792
2,890,440
2,407,560

-

งบประมำณ
ปี 2558
46,000,000
2,546,203
4,434,252
2,627,436

-

5,340,320
5,171,935
5,026,593
250,000
7,460,460

-

5,885,320
7,128,100
5,118,689
260,000
7,420,000

-

245,900 11,732,000 -

84,000
10,496,000

-

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติงบประมำณ
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เรื่อง

งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี พ.ศ. 2558
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
*********************************
หลักกำร
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น
ยอดรวม
46,000,000
แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้
ก. ด้ำนบริหำรทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม
14,390,624
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
2,112,300

บำท

บาท
บาท
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ข. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ด้ำนกำรดำเนินกำรอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

12,186,161
335,000
122,400
12,051,412
690,000
1,565,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม

2,546,203

บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
*****************************

7

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
มาตรา 87 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลทั พ ราช จึ งตราข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชและโดยอนุมัติของนายอาเภอตา
พระยา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
46,000,000 บำท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ก. ด้ำนบริหำรทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

14,390,624 บาท
2,112,300 บาท

ข. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

12,186,161
335,000
122,400
12,051,412
690,000
1,565,900

ค. ด้ำนกำรดำเนินกำรอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฎในส่วนที่ 3

ยอดรวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2,546,203 บาท
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ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช

9

ส่วนที่ 3

รำยละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558

ของ

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว



ประมำณกำรรำยรับ
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รำยจ่ำยตำมแผนงำน
รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมหน่วยงำน

ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
***************************
ประมำณกำรรำยได้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ก. รำยได้ภำษีอำกร
1. หมวดภำษีอำกร

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

19,482,000

19,482,000

บำท แยกเป็น

46,000,000

บำท

บำท

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 95,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากจะปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.2 ภาษีบารุงท้องที่ จานวน 175,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาชาระลดลง
1.3 ภาษีป้าย จานวน 1,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาชาระลดลง
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. จานวน 7,800,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จานวน 5,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
1.6 ภาษีสุรา จานวน 2,468,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.7 ภาษีสรรพสามิต จานวน 3,000,000 บาท
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คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 68,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.9 ภาษีอากรฆ่าสัตว์ จานวน 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฏหมายที่ดิน จานวน 64,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.11 ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 65,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน 230,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.13 เงินที่เก็บตามกฏหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จานวน 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ข. รำยได้ที่มิใช่ภำษีอำกร
รวม 518,000 บำท
1. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
รวม
18,000 บำท แยกเป็น
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าใบอนุญาตขายสุรา จานวน
2,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.2 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 13,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.3 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จานวน 200 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จานวน 1,800 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาจดทะเบียนพาณิชย์ลดลง
2. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รวม 400,000 บำท แยกเป็น
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน 400,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
3. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

รวม

100,000 บำท แยกเป็น
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3.1 ค่าขายแบบแปลน จานวน 60,000 บาท
คำชี้แจงประมาณการไว้ตากว่
่ าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะไม่ได้รับตามประมาณการที่คาดไว้
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จานวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค. เงินช่วยเหลือ
รวมทั้งสิ้น 26,000,000 บำท
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
26,000,000 บำท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จานวน 26,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงำนงบกลำง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งำนที่ทำ
1. งานตามข้อผูกพันที่มีตามกฏหมาย
2. เงินสารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
3. เงินค่าช่วยเหลือสาหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี แต่ยากจน
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม

2,546,203

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนกำรดำเนินกำรอื่น
แผนงำนงบกลำง

งำน / หมวด
1. งบกลาง

รวม

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ
-

-

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว
-

-

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
สำธำรณูปโภค
วัสดุ
-

-

-

-

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

2,546,203

2,546,203

-

2,546,203

2,546,203

หน่วยงำน
เจ้ำของ
งบประมำณ
สานักงานปลัด

รหัส
บัญชี
00411
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การดาเนินงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว
ถูกต้องตามระเบียบ
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บข้อมูล สถิติ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาตาบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
งำนที่ทำ
1. งานธุรการ งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานกิจการสภา งานพัฒนาชุมชน
งานสวัสดิการสังคม และ งานการเลือกตั้ง
2. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การจัดทางบประมาณ งานวิชาการและแผน และ การจัดทาคาสั่ง
ประกาศและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
3. งานบริหารงานคลัง งานพัสดุ งานพัฒนารายได้ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ส่วนการคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

12,674,880
1,715,744

บาท
บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

งำน / หมวด

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว

ค่ำตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ

ค่ำ
สำธำรณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

ค่ำครุภัณฑ์
รำยจ่ำย
ที่ดินและสิ่ง
อื่น
ก่อสร้ำง

รวม

หน่วยงำน
เจ้ำของ
งบประมำณ

รหัส
บัญชี

1. งานบริหารทั่วไป

1,990,692

1,879,368

8,486,820

250,000

45,000

23,000

-

12,674,880

สานักงานปลัด

00111

2. งานบริหารงานคลัง

958,884

286,860

409,000

-

-

61,000

-

1,715,744

ส่วนการคลัง

00113

รวม

2,949,576

2,166,228

8,895,820

250,000

45,000

84,000

-

14,390,624
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
2. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในด้านนี้มีความรู้ความชานาญ ในการใช้
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งำนที่ทำ
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติตามแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและแผนป้องกันสาธารณภัย
จัดหา ปรับปรุงและบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันสาธารณภัย
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร.
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาลและคณะผู้บริการ
ท้องถิ่น

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม

2,112,300

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

งำน / หมวด
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน
2. งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย
รวม

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ
-

-

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
สำธำรณูปโภค
วัสดุ
30,000
10,000

-

-

2,052,300

-

20,000

-

-

2,072,300

-

-

2,082,300

-

30,000

-

-

2,112,300

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

40,000

หน่วยงำน
เจ้ำของ
งบประมำณ
สานักงานปลัด

00121

“

00123

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

-

รหัส
บัญชี
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานเกี่ยวกับการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3. เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน ครบ 100% ตามหลักโภชนาการ
งำนที่ทำ
1. สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนภายในตาบล
3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณรวม

12,186,161

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ

งำน / หมวด
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา
3. งานระดับมัธยมศึกษา
4. งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
รวม

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ
578,868

176,604

-

-

4,233,689

-

6,151,000

578,868

176,604

4,925,689

10,000

110,000
234,000
6,495,000

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
สำธำรณูปโภค
วัสดุ
692,000
10,000
-

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

หน่วยงำน
รหัส
เจ้ำของ
บัญชี
งบประมำณ
ส่วนการศึกษา ฯ 00211

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

-

1,457,472

-

-

10,384,689

“

00212

-

-

110,000
234,000
12,186,161

“
“

00213
00214
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสำธำรณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
งำนที่ทำ
1. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้าน
2. อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. ทัพราช
3. การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่อต่าง ๆ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม

335,000

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสำธำรณสุข

งำน / หมวด
1. งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
รวม

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ
-

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว
-

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
สำธำรณูปโภค
วัสดุ
80,000
255,000
80,000

-

255,000

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

-

335,000

-

335,000

หน่วยงำน
เจ้ำของ
งบประมำณ
สานักงานปลัด

รหัส
บัญชี
00223
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย หรือสาธารณภัย
3. เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ และผู้พิการ
งำนที่ทำ
1. ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
2. การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ
3. ช่วยเหลือเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ และผู้พิการในเขตตาบลทัพราช
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม

122,400

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสังคมสงเครำะห์

งำน / หมวด
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รวม

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ
-

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว
-

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
สำธำรณูปโภค
วัสดุ
122,400
122,400

-

-

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

-

122,400

-

122,400

หน่วยงำน
เจ้ำของ
งบประมำณ
สานักงานปลัด

รหัส
บัญชี
00231
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
3. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะ
งำนที่ทำ
1. การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
2. การจัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ การวางแผนสารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้างในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ขุดลอกคู คลองและอื่น ๆ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. ส่วนโยธา

งบประมาณรวม

12,051,412

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนเคหะและชุมชน

งำน / หมวด
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ้าถนน
รวม

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ
905,808

284,604

-

-

-

-

-

905,808

284,604

365,000

-

-

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
สำธำรณูปโภค
วัสดุ
365,000
-

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

1,555,412

หน่วยงำน
เจ้ำของ
งบประมำณ
ส่วนโยธา

00241

-

10,496,000

“

00242

-

12,051,412

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

-

10,496,000
10,496,000

รหัส
บัญชี
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การวางแผน การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์เกิดผลดีในลักษณะของการร่วมคิด ร่วมทา
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อให้การดาเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
งำนที่ทำ
1. ฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ การรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตรวมทั้งจัดอบรมให้ประชาชนทราบถึงพิษภัยและวิธี ป้องกันยาเสพติด
2. อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม

690,000

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำน / หมวด
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน
รวม

เงินเดือน
ค่ำตอบแทน
ค่ำจ้ำง
ค่ำ
และค่ำจ้ำง
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
ชั่วครำว
สำธำรณูปโภค
ประจำ
วัสดุ
400,000
290,000
-

-

400,000

-

290,000

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

-

690,000

-

690,000

หน่วยงำน
เจ้ำของ
งบประมำณ
สานักงานปลัด

รหัส
บัญชี
00252
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
*********************
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
2. เพื่อทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่าง ๆ ตามห้วงระยะเวลา
งำนที่ทำ
1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความรัก ความสามัคคี
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมทานุบารุงศาสนาในวันสาคัญต่าง ๆ และอนุรักษ์โบราณสถาน
โบราณวัตถุส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านและประเพณีท้องถิ่น
3. อุดหนุนหน่วยงานรัฐหรือเอกชนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่น
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

500,000
1,065,900

บาท
บาท
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร

งำน / หมวด
1. งานกีฬาและ
นันทนาการ
2. งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

รวม

เงินเดือน
และค่ำจ้ำง
ประจำ
-

ค่ำจ้ำง
ชั่วครำว
-

ค่ำตอบแทน
ค่ำ
ใช้สอยและ
เงินอุดหนุน
สำธำรณูปโภค
วัสดุ
238,400
-

ค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้ำง
-

รำยจ่ำย
อื่น

รวม

-

238,400

หน่วยงำน
รหัส
เจ้ำของ
บัญชี
งบประมำณ
ส่วนการศึกษา ฯ 00262

-

-

500,000

-

-

-

-

500,000

สานักงานปลัด

00263

-

-

522,500

-

305,000

-

-

827,500

ส่วนการศึกษา ฯ 00263

-

-

1,260,900

-

305,000

-

-

1,565,900
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยงบกลำง
ตั้งงบประมำณทั้งสิ้น 2,546,203 บำท
1. หมวดรำยจ่ำยงบกลำง ตั้งไว้ รวม 2,546,203 บำท แยกเป็น
1.1 ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน ตั้งไว้ รวม 1,107,942 บำท เพื่อจ่ำยเป็น
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ รวม 127,942 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมสาหรับพนักงานจ้าง 5% จานวน 19 ราย ดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ชื่อ-สกุล
นางสาวภารดี พูลเกษม
นางสาวชฎาพร รสแก่น
นายณัฐดนัย ตุมแม้น
นายเฉลิมศักดิ์ แสงรัมย์
นายอดิศักดิ์ คูนาคา
นายอุทิตย์ เย็นสม
นายนรงค์ เย็นฟัง
นายมานพ ดีมาก
นายวรัญญู จันดา
นายสุชาติ ชุนรัมย์
นายชิติพัทร์ ดาศรี
นายสมศักดิ์ ทองใบน้อย
นายศรศักดิ์ พูลเกษม
นายบุญเชิญ หอมตอง
นางสาวณิชาดา ศรีสุวรรณ
นายวิชัย เย็นจิตร์
นายสหพัฒน์ ศรีสุวรรณ
นายนวพล ท่าสถาน
นางเนียม ศิลปชัย

ตาแหน่ง
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผช.จนท.ธุรการ
ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
ยาม
ผช.จนท. จัดเก็บรายได้
ผช.จนท.การเงินและบัญชี
ผช.ช่างโยธา
ผช.ช่างไฟฟ้า
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองผักแว่น

จานวนเงิน
865
564
572
614
604
614
604
572
572
450
450
450
450
450
614
581
614
572
450

รวมเป็นเงิน
10,378
6,766
6,859
7,371
7,253
7,371
7,253
6,859
6,859
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
7,371
6,972
7,371
6,859
5,400

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(2) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ อบต.ทัพรำช ตั้งไว้ 800,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพราช ประจาปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 52 ข้อ 5)
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(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 180,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เพื่อยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จานวน 30 รายๆ ละ 500 บาท จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
1.2 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
1.3 ประเภทเงินสำรองจ่ำย ตั้งไว้ 1,238,261 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัย หรืออื่น
ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 1,095,150 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 143,111 บาท ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
******************************
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
ตั้งงบประมำณทั้งสิ้น 16,434,580 บำท
1. รำยจ่ำยประจำ ตั้งไว้ รวม 16,411,580 บำท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน ตั้งไว้ รวม 1,990,692 บำท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ รวม 1,864,692 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตาบล จานวน 7 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/เลขที่ตำแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.

นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช
นางสาวนิตยา สมัคคดี
นายบุญนา พงษ์สุริยะ
นางสาววิไลวรรณ อินตะนัย
นางมะลิ พงษ์สุริยะ

นักบริหารงาน อบต. 7 (00-0101-001)
นักบริหารงาน อบต. 6 (00-0101-002)
นักบริหารงานทั่วไป 6 (01-0102-001)
นักพัฒนาชุมชน 6ว (01-0704-001)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
(01-0201-001)
บุคลากร 3-5/6ว
(01-0208-001)
เจ้าพนักงานธุรการ 2 (01-0212-001)

6.
-ว่าง7. นางสาววันเพ็ญ เกษี

อัตรำ
เงินเดือน
29,138
25,726
24,754
22,885
23,220
16,265
13,403

รวมเป็นเงิน
349,656
308,712
297,048
274,620
278,640
195,180
160,836

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำร ตั้งไว้ รวม 126,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจาตาแหน่งให้กับผู้บริหาร จานวน 3 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
1. นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช
2. นางสาวนิตยา สมัคคดี
3. นายบุญนา พงษ์สุริยะ

ตาแหน่ง
นักบริหารงาน อบต. 7
นักบริหารงาน อบต. 6
นักบริหารงานทั่วไป 6

เงินประจาตาแหน่ง
3,500
3,500
3,500

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

รวมเป็นเงิน
42,000
42,000
42,000
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1.2 หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้ รวม 1,879,368 บำท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้ รวม 1,879,368 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว จานวน 14 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

1.

พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวภารดี พูลเกษม

2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวชฎาพร รสแก่น
นายณัฐดนัย ตุมแม้น
นายเฉลิมศักดิ์ แสงรัมย์
นายอดิศักดิ์ คูนาคา
นายอุทิตย์ เย็นสม

7.

นายนรงค์ เย็นฟัง

8.
9.

นายมานพ ดีมาก
นายวรัญญู จันดา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสุชาติ ชุนรัมย์
นายชิติพัทร์ ดาศรี
นายสมศักดิ์ ทองใบน้อย
นายศรศักดิ์ พูลเกษม
นายบุญเชิญ หอมตอง

10.
11.
12.
13.
14.

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

เงินเพิ่มค่า
ครองชีพ
ชั่วคราว

รวมเป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

17,296

-

17,296

207,552

9,776
9,932
11,940
10,588
11,326

1,500
1,500
345
1,500
959

11,276
11,432
12,285
12,088
12,285

135,312
137,184
147,420
145,056
147,420

10,588

1,500

12,088

145,056

9,932
9,932

1,500
1,500

11,432
11,432

137,184
137,184

พนักงานดับเพลิง
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นักการภารโรง
ยาม

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

-

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

108,000
108,000
108,000
108,000
108,000

ตาแหน่ง

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3 หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 11,671,520 บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน ตั้งไว้ รวม 4,714,320 บำท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่ำตอบแทนคณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำ ตั้งไว้ รวม 3,610,080 บำท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา จานวน 38 ราย ดังนี้
ที่
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนรายเดือน
รวมเป็นเงิน
1. นายก อบต.
20,400
244,800
2. รองนายก อบต. (2 คน)
11,220
269,280
3. เลขานุการนายก อบต.
7,200
86,400
4. ประธานสภาฯ
11,220
134,640
5. รองประธานสภาฯ
9,180
110,160
6. เลขานุการสภาฯ
7,200
86,400
7. สมาชิกสภาฯ (31 คน)
7,200
2,678,400
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่งคณะผู้บริหำร ตั้งไว้ รวม 84,240 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจาตาแหน่งคณะผู้บริหาร จานวน 3 ราย ดังนี้
เงิน
เงินตอบแทน
ที่
ตาแหน่ง
รวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น
ประจาตาแหน่ง
พิเศษ
1. นายก อบต.
1,750
1,750
3,500
42,000
2. รองนายก อบต. (2 คน)
880
880
3,520
42,240
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3.3 ประเภทค่ ำตอบแทนผู้ปฏิ บัติ รำชกำรอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ตั้งไว้ 970,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลและ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลและผู้บริหาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
ค่ำใช้สอย ตั้งไว้ รวม 6,197,200 บำท แยกเป็น
1.3.5 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ รวม 1,204,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
(2) ค่ำจ้ำงเหมำอำสำสมัครกู้ชีพ-กู้ภัย ตั้งไว้ 624,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
อาสาสมัครกู้ชีพ - กู้ภัย จานวน 8 ราย ๆ ละ 6,500 บาท จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(3) ค่ำจ้ำงเหมำพนักงำนบริกำร ตั้งไว้ 312,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
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พนักงานบริการ จานวน 4 ราย ๆ ละ 6,500 บาท จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
(4) ค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำน ตั้งไว้ 78,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแม่บ้าน
จานวน 1 รายๆ ละ 6,500 บาท จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
(5) ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 90,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ประชาสัมพันธ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3.6 ประเภทรำยจ่ ำ ยเพื่ อ บ ำรุ ง รั ก ษำหรื อ ซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง ไว้ 200,000 บำท
เพื่ อจ่ายเป็ น ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพ ย์สิ น เช่น รถยนต์ เครื่องถ่ ายเอกสาร เครื่องคอมพิ วเตอร์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3.7 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ รวม 1,725,500 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำรับรอง ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นๆ
ในการต้อนรับบุคคล/คณะบุคคล/ส่วนราชการ/ผู้มาศึกษาดูงาน/จังหวัดเคลื่อนที่ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 60 ข้อ 6)

(2) ค่ำเลี้ยงรับรอง ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม เครื่องใช้
ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ในการประชุมสภาท้องถิ่น และการประชุมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ตั้งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานทั่ ว ไป (แผนพั ฒ นาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 60 ข้อ 6)
(3) ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ
เช่นวันจักรี วันปิยมหาราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมรับเสด็จ ตั้งไว้ 1,200,000 บำท เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมการรับเสด็จ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
(5) โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 12 สิงหำมหำรำชินี ตั้งไว้ 204,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 59 ข้อ 3)
(6) โครงกำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 5 ธันวำมหำรำช ตั้งไว้ 211,500 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 60 ข้อ 4)
1.3.8 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ รวม 3,067,700 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
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ในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
(3) โครงกำรประชุมประชำคมกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2559-2561) ตั้งไว้
100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม การจัดทาแผนชุมชนตาบลทัพราช ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 61 ข้อ 2)
(4) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่และเทศกำลสงกรำนต์
ตั้งไว้ 172,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ประจาปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 53 ข้อ 1)
(5) โครงกำรพัฒนำศักยภำพองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสำกล ตั้งไว้ 250,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2558 ตั้งจ่ายจาก
เงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน งานส่ งเสริมและสนั บ สนุ น ความเข้ม แข็งชุม ชน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 45 ข้อ 2 (3.1))
(6) โครงกำรจัดกิจกรรมวันผู้สูงอำยุและวันผู้พิกำร ตั้งไว้ 500,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรมตามโครงการวันผู้สูงอายุและวันผู้พิการประจาปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 45
ข้อ 1 ( 3.1))
(7) โครงกำรอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ยำกไร้ ตั้งไว้ 122,400 บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่ตาบลทัพราช จานวน 17 ราย ๆ ละ
600 บาท จานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 45 ข้อ 3)
(8) โครงกำรฝึกอบรมเยำวชนกลุ่มเสี่ยงต้ำนภัยยำเสพติดตำบลทัพรำช ตั้งไว้ 50,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้านภัยยาเสพติดตาบลทัพราช ประจาปี 2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 46 ข้อ 5)
(9) โครงกำรฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งและทบทวน ตั้งไว้ 1,226,300 บำท เพื่อ
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จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรจัดตั้งและทบทวน ประจาปี 2558 และ กิจกรรมเนื่องใน
วัน อปพร. 22 มีนาคม 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 59 ข้อ 2 (6.1) และ หน้า 60 ข้อ 5)
(10) โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ตั้งไว้ 80,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ ายตามโครงการรณรงค์ป้ องกัน โรคพิษสุ นัขบ้า ปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 52 ข้อ 3)
(11) โครงกำรพัฒนำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดสระแก้ว ตั้งไว้ 7,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒ นาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด สระแก้ ว ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานบริหารงานทั่วไป
(12) โครงกำรฝึ กอบรมอำสำสมั ค รป้ องกั น และควบคุ ม ไฟป่ ำต ำบลทั พรำช
ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่าตาบลทัพราช
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 58 ข้อ 3)
(13) โครงกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในหมู่บ้ำนตำบลทัพรำช ตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านตาบลทัพราช ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 54 ข้อ 6)
ค่ำวัสดุ ตั้งไว้รวม 760,000 บำท แยกเป็น
1.3.9 ประเภทวัสดุสำนักงำน ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน
เช่ น กระดาษ ดิ น สอ ปากกา สมุ ด บั ญ ชี แบบพิ ม พ์ ฯลฯ ตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห าร
งานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3.10 ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว เช่น ไม้กวาด ไม้ถูพื้น แก้วน้า น้ายาต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.3.11 ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัส ดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ หม้อน้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
1.3.12 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 500,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น สาหรับยานพาหนะและครื่องยนต์ เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเบนซิน น้ามันหล่อลื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
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1.3.13 ประเภทวัสดุกำรเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร
เช่ น จอบ เสี ย ม มี ด กรรไกรแต่ งกิ่ ง ปุ๋ ย ฯลฯ ตั้ งจ่ า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
งานบริหารงานทั่วไป
1.3.14 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.4. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้ รวม 250,000 บำท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่ำไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.4.2 ประเภทค่ำโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์/โทรสาร และค่าใช้
บริการอินเตอร์เน็ต ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
1.4.3 ประเภทค่ำไปรษณีย์ ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
1.5. หมวดเงินอุดหุนน ตั้งไว้ รวม 620,000 บำท แยกเป็น
1.5.1 ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น ส่ ว นรำชกำร เอกชนหรื อ กิ จ กำรอั น เป็ น สำธำรณประโยชน์
ตั้งไว้ รวม 620,000 บำท แยกเป็น
(1) อุดหนุนอำเภอตำพระยำ (ที่ทำกำรปกครองอำเภอตำพระยำ) ตั้งไว้รวม 75,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของอาเภอตาพระยา ดังนี้
(1.1) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ประจาปี 2558 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4)
(1.2) โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประจาปี 2558 ตั้ งไว้ 10,000 บาท ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 หน้า 53 ข้อ 4)
(1.3) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อย อส. อาเภอ
ตาพระยา ประจาปี 2558 ตั้งไว้ 10,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 54 ข้อ 2)
(1.4) โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
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บริหารส่วนท้องถิ่น อาเภอตาพระยา ประจาปี 2558 ตั้งไว้ 30,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 61ข้อ 1)
(1.5) โครงการจัดงานพระราชพิธีตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมมหาจักรีวงศ์
อาเภอตาพระยา ประจาปี 2558 ตั้งไว้ 15,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 หน้า 59 ข้อ 1 (6.2))
(2) อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดอำเภอตำพระยำ ตั้งไว้
70,000 บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า การด าเนิ น งานตามโครงการปราบปรามยาเสพติ ด และสกั ด กั้ นยาเสพติ ด
การลักลอบน าสิ่ งผิดกฎหมายเข้า - ออกตามแนวชายแดน อาเภอตาพระยา ประจาปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 หน้า 54 ข้อ 1)
(3) อุดหนุ นสำธำรณสุขมูลฐำนประจำหมู่บ้ ำน ตั้งไว้ 255,000 บำท เพื่ อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตาบลทัพราช จานวน 17 หมู่ ๆ ละ 15,000 บาท
ตั้งจ่ ายจากเงิน อุดหนุ น ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริก ารสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่ น
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 52 ข้อ 4)
(4) อุ ดหนุ นศู นย์ อ ำนวยกำรพลั งแผ่ นดิ นเอำชนะยำเสพติ ด จั งหวั ดสระแก้ ว ตั้ งไว้
50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุ น ทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ งชุมชน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 54 ข้อ 4)
(5) อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตั้งไว้ 170,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ส ระแก้ว เมื องแห่ งความสุ ข ภายใต้ 4ดี วิถี พ อเพี ยง จ านวน 17 หมู่ บ้ าน ๆ ละ 10,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ น ทั่วไป ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มเข็งของชุมชน งานส่ งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 56 ข้อ 2)
2. รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ตั้งไว้ รวม 23,000 บำท แยกเป็น
2.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ รวม 23,000 บำท แยกเป็น
ค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 23,000 บำท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน ตั้งไว้ รวม 13,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 6,500บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
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กล้องถ่ายรูประบบดิจิตอล ความละเอียด 16 ล้านพิเซล จานวน 1 ตัว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป (ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2557)

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
ส่วนกำรคลังองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
ตั้งงบประมำณทั้งสิ้น 1,715,744 บำท
1. รำยจ่ำยประจำ ตั้งไว้ รวม 1,654,744 บำท แยกเป็น
1.1. หมวดเงินเดือน ตั้งไว้ รวม 958,884 บำท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ รวม 870,984 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตาบล จานวน 5 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/เลขที่ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
รวมเป็นเงิน
1.
-ว่างนักบริหารงานคลัง 6
(04-0103-001)
25,094
301,128
2.
-ว่างเจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5 (04-0312-001)
12,431
149,172
3.
-ว่างเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5
12,431
149,172
(04-0306-001)
4.
-ว่างเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
12,431
149,172
(04-0309-001)
5.
-ว่างเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3/4
10,195
122,340
(04-0305-001)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ตั้งไว้ รวม 45,900 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให้กับพนักงานส่วนตาบล จานวน 4 ราย ดังนี้
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ที่

ชื่อ-สกุล

1.
2.
3.
4.

-ว่าง-ว่าง-ว่าง-ว่าง-

ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4/5
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-4/5
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-3/4

เงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราว

รวมเป็นเงิน

775
775
775
1,500

9,300
9,300
9,300
18,000

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำร ตั้งไว้ รวม 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจาตาแหน่งให้กับผู้บริหาร จานวน 1 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง
รวมเป็นเงิน
1.
-ว่างนักบริหารงานคลัง 6
3,500
42,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.2 หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้ รวม 286,860 บำท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้ รวม 286,860 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 2 ราย ดังนี้
เงินเพิ่มค่า
ค่าจ้าง
รวมเป็น
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ครองชีพ
รวมทั้งสิ้น
ชั่วคราว
เงิน
ชั่วคราว
1. นางสาวณิชาดา ศรีสุวรรณ ผช.จนท.จัดเก็บรายได้
11,700
585
12,285 147,420
2. นายวิชัย เย็นจิตร์
ผช.จนท.การเงินและบัญชี 10,120
1,500
11,620 139,440
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.3 หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 409,000 บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน ตั้งไว้ รวม 294,000 บำท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 284,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลื อ
การศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
ค่ำใช้สอย ตั้งไว้ รวม 40,000 บำท แยกเป็น
1.3.4 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ รวม 40,000 บำท แยกเป็น
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(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดิ น ทางไปราชการและฝึ ก อบรม ของพนั กงานส่ วนต าบลและพนั กงานจ้ าง เช่ น ค่ าเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
ค่ำวัสดุ ตั้งไว้ รวม 75,000 บำท แยกเป็น
1.3.5 ประเภทวั ส ดุ ส ำนั ก งำน ตั้ ง ไว้ 40,000บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
1.3.6 ประเภทวัสดุ คอมพิ วเตอร์ ตั้งไว้ 35,000 บำท เพื่ อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัส ดุคอมพิวเตอร์
ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2. รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ตั้งไว้ รวม 61,000 บำท แยกเป็น
2.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ รวม 61,000 บำท แยกเป็น
ค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้ รวม 61,000 บำท แยกเป็น
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน ตั้งไว้ รวม 61,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จานวน 6 ตู้ ๆ ละ 6,500 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท
(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จานวน 4 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง (แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2558-2560 หน้า 60 ข้อ 7)
*******************************
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
ส่วนโยธำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
ตั้งงบประมำณทั้งสิ้น 12,051,412 บำท
1. รำยจ่ำยประจำ ตั้งไว้ รวม 1,555,412 บำท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน ตั้งไว้ รวม 905,808 บำท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ รวม 836,508 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล จานวน 4 ราย ดังนี้
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
-ว่าง-

ตาแหน่ง/เลขที่ตาแหน่ง
นักบริหารงานช่าง 6
(05-0104-001)

อัตราเงินเดือน
25,094

รวมเป็นเงิน
301,128
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2. นายสุมิตร สวนแก้วเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6
(05-0104-002)
3.
-ว่างนายช่างโยธา 2-4/5
(05-0503-001)
4.
-ว่างช่างโยธา 1-3/4 (05-0502-001)

21,989

263,868

12,431

149,172

10,195

122,340

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ตั้งไว้ รวม 27,300 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ให้กับพนักงานส่วนตาบล จานวน 2 ราย ดังนี้
ที่

ชื่อ-สกุล

1.
2.

-ว่าง-ว่าง-

ตาแหน่ง
นายช่างโยธา
ช่างโยธา 1-3/4

เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว
775
1,500

รวมเป็นเงิน
9,300
18,000

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำร ตั้งไว้ รวม 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจาตาแหน่งให้กับผู้บริหาร จานวน 1 ราย ดังนี้
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
-ว่าง-

ตาแหน่ง
นักบริหารงานช่าง 6

เงินประจาตาแหน่ง
3,500

รวมเป็นเงิน
42,000

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

1.2 หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้ รวม 284,604 บำท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้ รวม 284,604 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว จานวน 2 ราย ดังนี้
เงินเพิ่มค่า
ค่าจ้าง
รวมเป็น
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ครองชีพ
รวมทั้งสิ้น
ชั่วคราว
เงิน
ชั่วคราว
1. นายสหพัฒน์ ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยช่างโยธา
11,815
470
12,285 147,420
2. นายนวพล ท่าสถาน
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
9,932
1,500
11,432 137,184
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3 หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 365,000 บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน ตั้งไว้ รวม 285,000 บำท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
275,000 บำท เพื่อจ่ายเป็ น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี พิเศษ (โบนัส) ให้ แก่พนักงานส่ วนตาบลและ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
ค่ำใช้สอย ตั้งไว้ รวม 30,000 บำท แยกเป็น
1.3.4 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ รวม 30,000 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดิน ทางไปราชการและฝึ กอบรม ของพนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่ำวัสดุ ตั้งไว้ รวม 50,000 บำท แยกเป็น
1.3.5 ประเภทวั ส ดุ ส ำนั ก งำน ตั้ ง ไว้ 20,000 บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน
เช่น กระดาษ ดินสอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ กระดาษไข ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2. รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน ตั้งไว้ รวม 10,496,000 บำท แยกเป็น
2.1 หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ รวม 10,496,000 บำท แยกเป็น
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ รวม 10,496,000 บำท แยกเป็น
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2.1.1 ประเภทอำคำรต่ำงๆ ตั้งไว้ รวม 493,000 บำท แยกเป็น
(1) โครงกำรปรับปรุงสำนักงำน บ้ำนพัก และบริเวณสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลทัพรำช ตั้งไว้ 200,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสานักงาน บ้านพัก พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ประตู
หน้าต่าง หลังคา และ อื่นๆ ที่ได้รับความชารุดเสียหาย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 61 ข้อ 8)
(2) โครงกำรก่อสร้ำงโรงจอดรถหน้ำสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ตั้งไว้
293,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 27.50 ม. โครงหลังคาเหล็ก หลังคาเหล็กรีดลอน ก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราชกาหนด
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 42 ข้อ 1)
2.1.2 ประเภทงำนไฟฟ้ำถนน ตั้งไว้ รวม 10,003,000 บำท แยกเป็น
(1) โครงกำรก่อสร้ำงประปำสำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช ตั้งไว้ 300,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างประปาสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช ขนาดความจุน้า 12 ลบ.ม. สูง 12 ม.
แบบถังเหล็ก (ถังแชมเปน) พร้อมปั๊มน้า ขนาด 3 HP จานวน 2 ตัว พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้าโรงสูบน้าและระบบ
ท่อสูบน้าดิบ และระบบจ่ายน้า ก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตาบลทัพราช กาหนดและติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 41 ข้อ 3)
(2) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองติม ตั้งไว้ 560,000 บำท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองติม ขนาดผิ วจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน
รวม 14 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง และ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านหนองติ ม หมู่ที่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 27 ข้อ 6)
(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนตะลุมพุก ตั้งไว้ 481,000 บำท เพื่อ
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะลุมพุก (ช่วงที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ช่วงที่ 2) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีปริ มาณผิ วจราจรไม่น้ อยกว่า 265 ตร.ม. วางท่ อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่ อน
รวม 12 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของ
โครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 27 ข้อ 7)
(4) โครงกำรก่อสร้ ำงถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กบ้ ำนหนองปรื อ ตั้ งไว้ 448,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 1 จุด รวม 7 ท่อน

47

พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการ
ตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 27 ข้อ 8)
(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนเหนือ ตั้งไว้ 806,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาเลียงพืชผลทางการเกษตรบ้านเหนือ (สายนานายคูณ เย็นใจ – ถนนลูกรังบ้านเจริญ
สุข) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.70 ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 12,600 ลบ.
ม. วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จานวน 7 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน ปรับเกลี่ยแต่งด้วยรถเกรดเดอร์
บดทับแน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการ
ตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 33 ข้อ 47)
(6) โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจรภำยในหมู่บ้ำนใหม่ไทยถำวร หมู่ที่ 5 ตั้งไว้
690,000 บำท เพื่อจ่ายเป็ นค่าปรับ ปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจรภายในหมู่บ้านใหม่ไทยถาวร ขนาดผิ ว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม.ปรับเกลี่ย
แต่งด้วยรถเกรดเดอร์ บดทับแน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 30 ข้อ 29)
(7) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำคอนกรีตภำยในหมู่บ้ำนเจริญสุข หมู่ที่ 6 ตั้งไว้
511,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเจริญสุข ปากกว้าง 0.50 ม. ยาว 732 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. วางท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.40 ม. ตามทางบริเวณทางเข้าบ้าน จานวน 259 ท่อน พร้อมติดตั้ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านเจริญสุข
หมู่ที่ 6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558
- 2560 หน้า 36 ข้อ 66)
(8) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกไพล หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 517,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไพล (ช่วงที่ 1) ซอยอารี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 102 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 306 ตร.ม. วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.30 ม.
จานวน 1 จุด ๆ ละ 4 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง (ช่วงที่ 2) ซอยมิตรไมตรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 ม.
ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม. วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.30 ม.
จานวน 1 จุด ๆ ละ 4 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสอง (ช่วงที่ 3) ซอยรื่นฤดี ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 81 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 243 ตร.ม. วางท่อระบายน้า คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 1 จุด ๆ
ละ 4 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้างและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 28 ข้อ 12)
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(9) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนโคกกรำด หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 510,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกราด จากถนน ร.พ.ช ถึง บ้านนายช่วย จะรอนรัมย์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 228 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 912 ตร.ม. วางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านโคกกราด
หมู่ที่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 28 ข้อ 13)

(10) โครงกำรปรั บปรุ งถนนดินโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจรบ้ำนหนองผักแว่น หมู่ที่ 9
ตั้งไว้ 724,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนดินโดยการลงลูกรังผิวจราจรบ้านหนองผักแว่น (จากบ้านนายสมพร
เวียงนอก – นานายญวน แนบทองหลาง) ขนาดผิ วจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,600 ม. หนาเฉลี่ ย 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้ อยกว่า 2,340 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ ยบดทับแน่น และติดตั้งป้ ายประชาสั มพั นธ์โครงการ จานวน
1 ป้ าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่ อสร้าง ณ บ้ านหนองผั กแว่น หมู่ที่ 9 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 31
ข้อ 34)
(11) โครงกำรก่ อ สร้ ำ งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก บ้ ำ นทดวงศ์ ส มบู ร ณ์ หมู่ ที่ 10
ตั้ งไว้ 588,000 บ ำ ท เพื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ าก่ อ ส ร้ า งถ น น ค อ น ก รี ต เส ริ ม เห ล็ ก บ้ าน ท ด ว งศ์ ส ม บู ร ณ์
(ช่วงที่ 1) จากบ้านนางเทศ ศรีโสภา - นายประสาน บ่าพิมาย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม. วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง (ช่วงที่ 2) จากบ้านนายประสาน บ่าพิมาย – บ้านนายปรีชา ปรางค์ทอง ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. วางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. จ านวน 3 จุ ด ๆ ละ 7 ท่ อ น พร้ อ มลงลู ก รังไหล่ ท างทั้ งสองข้ าง และติ ด ตั้ งป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านทดวงศ์
สทบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 28 ข้อ 15)
(12) โครงกำรก่ อ สร้ ำ งรำงระบำยน้ ำคอนกรี ต ภำยในหมู่ บ้ ำ นเนิ น ขำม หมู่ ที่ 11
ตั้งไว้ 328,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตภายในหมู่บ้านเนินขาม ปากกว้าง 0.50 ม.
ระยะยาวรวมท่อ 470 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.40 ม. ตามทางบริเวณทางเข้าบ้าน
จานวน 189 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่
อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 37 ข้อ 70)
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(13) โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังบ้ำนคลองยำง หมู่ 12 ตั้งไว้ 690,000 บำท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าซ่ อมแซมถนนลู กรั งบ้ านคลองยาง ขนาดผิ วจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. หนาเฉลี่ ย 0.15 ม. หรือมี
ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน
1 ป้ าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้ านคลองยาง หมู่ที่ 12 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 32
ข้อ 38)
(14) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนทุ่งทะเล หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 347,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งทะเล (จากบ้านนางนิตา เกยรัมย์ – หนองทุ่งทะเล) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 155 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตร.ม. วางท่อระบาย
น้ า คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. จ านวน 2 จุ ด ๆ ละ 6 ท่ อ น พร้ อ มลงลู ก รังไหล่ ท างทั้ งสองข้ าง และติ ด ตั้ งป้ า ย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านทุ่งทะเล
หมู่ที่ 13 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.
2558-2560 หน้า 29 ข้อ 18)

(15) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินเพื่อลำเลียงพืชผลทำงกำรเกษตรบ้ำนไพลงำม หมู่ที่ 14
ตั้ ง ไว้ 585,000 บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งถนนดิ น เพื่ อ ล าเลี ย งพื ช ผลทางการเกษตรบ้ า นไพลงาม
(จากฝายโคกไพล– ถนนปฏิรูปบ้านเจริญสุข) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,950 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. หรือ
มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 9,360 ลบ.ม. วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.80 ม. จานวน 1 จุด รวม 8 ท่อน
และวางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.60 ม. จานวน 5 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 40 ท่อน ปรับเกลี่ยแต่งด้วยรถ
เกรดเดอร์ บดทับแน่นด้วยรถบดล้อเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียด
ของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้ านไพลงาม หมู่ที่ 14 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 35 ข้อ 55)
(16) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนเขำวงศ์ หมู่ที่ 15 ตั้งไว้ 472,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขาวงศ์ (จากบ้านนางปราณี ศรีครินทร์– บ้านนายบุญละ แก้วอุดม)
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 211 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 844 ตร.ม. วางท่อ
ระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง
ณ บ้ านเขาวงศ์ หมู่ ที่ 15 ตั้ งจ่ า ยจากเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้ าถนน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 29 ข้อ 20)
(17) โครงกำรปรับปรุงถนนโดยกำรลงลูกรังผิวจรำจรหมู่บ้ำนหนองกก หมู่ที่ 16 ตั้งไว้
895,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจรหมู่บ้านหนองกก (จากนานายสุพิน ย้อมสี
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– ถนนลาดยางสาย 3203) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 3,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาณลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 2,880 ลบ.ม. พร้อมปรับ เกลี่ยบดทับแน่น และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย
รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง ณ บ้านหนองกก หมู่ที่ 16 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 32 ข้อ 42)
(18) โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนไพรอนันต์ หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 551,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรอนันต์ (จากบ้านนายบุญเลิศ จันทึก – บ้านนางณัฎฐนันท์
ต้นเจริญพิชกุล) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 246 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณผิวจราจรไม่น้อยกว่า 984 ตร.ม.
วางท่อระบายน้า คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดของโครงการตามแบบที่ อบต.กาหนด ก่อสร้าง
ณ บ้ านไพรอนั นต์ หมู่ที่ 17 ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้ าถนน
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 32 ข้อ 43)
*******************************

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
อำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทัพรำช
ตั้งงบประมำณทั้งสิ้น 13,252,061 บำท
1. รำยจ่ำยประจำ ตั้งไว้ รวม 13,252,061 บำท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือน ตั้งไว้ รวม 578,868 บำท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้ รวม 536,868 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตาบล จานวน 2 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง/เลขที่ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
รวมเป็นเงิน
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1.
2.

-ว่าง-

นักบริหารงานการศึกษา 6
(08-0105-001)
นางสาวชุตติกาญจน์ ฝาเทพ นักวิชาการศึกษา 4
(08-0805-001)

25,094

301,128

19,645

235,740

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.1.2 ประเภทเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหำร ตั้งไว้ รวม 42,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจาตาแหน่งให้กับผู้บริหาร จานวน 1 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
เงินประจาตาแหน่ง
รวมเป็นเงิน
1.
-ว่างนักบริหารงานการศึกษา 6
3,500
42,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2 หมวดค่ำจ้ำงชั่วครำว ตั้งไว้ รวม 176,604 บำท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชัว่ ครำว ตั้งไว้ รวม 176,604 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 1 ราย ดังนี้
เงินเพิ่มค่า
ค่าจ้าง
ที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
ครองชีพ
รวมเป็นเงิน
ชั่วคราว
ชั่วคราว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. นางรัศมี หวานไกร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองปรือ
2,815
470
39,420
2. นางสาวสุรีย์ อินทร์พลา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองปรือ
932
1,500
29,184
พนักงานจ้างทั่วไป
3. นางเนียม ศิลปชัย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองผักแว่น
9,000
108,000
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

1.3 หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 5,686,589 บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน ตั้งไว้ รวม 592,000 บำท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 582,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
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1.3.2 ประเภทเงิน ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลื อ
การศึกษาบุตรให้ แก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
ค่ำใช้สอย ตั้งไว้ รวม 860,900 บำท แยกเป็น
1.3.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ รวม 522,500 บำท แยกเป็น
(1) โครงกำรวัน ส ำคั ญ ทำงพระพุ ท ธศำสนำ (วัน มำฆบู ช ำ) ตั้ งไว้ 10,500 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจาปี 2558
(2) โครงกำรวัน สำคัญ ทำงพระพุ ทธศำสนำ (วัน วิสำขบู ชำ) ตั้งไว้ 10,500 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจาปี 2558
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 55 ข้อ 1)
(3) โครงกำรวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ (วันอำสำฬหบูชำและถวำยเทียนพรรษำ)
ตั้งไว้ 48,500 บำท เพื่อจ่ายเป็ น ค่าใช้จ่ ายตามโครงการวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูช าและ
ถวายเทียนพรรษา) ประจาปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 55 ข้อ 2)
(4) โครงกำรสืบสำนประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 199,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจาปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
หน้า 55 ข้อ 3)
(5) โครงกำรสืบสำนประเพณีตักบำตรเทโวโรหนะ ตั้งไว้ 254,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณี ตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น ประจาปีงบประมาณ 255 8
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุ นทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรม
ท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 55 ข้อ 4)
1.3.4 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ รวม 338,400 บำท แยกเป็น
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการและฝึกอบรม ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) โครงกำรแข่ ง ขั น กี ฬ ำประชำชน เยำวชน ต้ ำ นภั ย ยำเสพติ ด ต ำบลทั พ รำช
ตั้งไว้ 238,400 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน ต้านภัยยาเสพติดตาบลทัพราช
และกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจาปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 46 ข้อ 6)
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(3) ค่ำของขวัญและเงินรำงวัล ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญและเงิน
รางวัล ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลทัพราช ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(4) โครงกำรจัดทำสื่อกำรสอนระดับปฐมวัย ตั้งไว้ 20,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า ใช้
จ่ายตามโครงการจัดทาสื่อการสอนระดับปฐมวัย ให้กับครูผู้สอน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 49 ข้อ 24)
ค่ำวัสดุ ตั้งไว้ รวม 4,233,689 บำท แยกเป็น
1.3.5 ประเภทวั ส ดุ ส ำนั ก งำน ตั้ ง ไว้ 20,000 บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน
เช่น กระดาษ ดิน สอ ปากกา สมุดบัญชี แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึก ษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

54

1.3.7 ประเภทวัสดุอำหำรกลำงวัน ตั้งไว้ รวม 1,202,400 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตาบลทัพราช
จานวน 6 แห่ง 280 วัน ดังนี้
(1 ตุลำคม 2557 - 30 เมษำยน 2558) ( 163 วัน)
ภำคเรียนที่ 2/2557

ที่

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

1.
2.
3.
4.
5.
6.

จำนวนเด็ก
บ้านหนองปรือ
54
บ้านเจริญสุข
22
บ้านโคกไพล
43
บ้านใหม่ไทยถาวร
17
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
22
บ้านหนองผักแว่น
40
รวม
198

จำนวนวัน
163
163
163
163
163
163

รำคำ/หน่วย
20
20
20
20
20
20

เป็นเงิน
176,040
71,720
140,180
55,420
71,720
130,400
645,480

(1 พฤษภำคม 2558 -30 กันยำยน 2558)
ภำคเรียนที่ 1/2558
จำนวน
เด็ก
จำนวนวัน รำคำ/หน่วย
64
117
20
12
117
20
53
117
20
16
117
20
23
117
20
70
117
20
238

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(117 วัน)
รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน
149,760
28,080
124,020
37,440
53,820
163,800
556,920

325,800
99,800
264,200
92,860
125,540
294,200
1,202,400
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1.3.8 ประเภทวัสดุอำหำรเสริม (นม) ตั้งไว้ รวม 2,981,289 บำท เพือ่ จ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตาบลทัพราช ดังนี้
(1) วัสดุอาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 6 แห่ง 260 วัน ตั้งไว้ 2,581,610 บาท ดังนี้
1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558 (150 วัน) ภาคเรียนที่ 2/2557 จานวน 1,493,642 บาท

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรียน
วัดหนองติม
กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ฯ
บ้านเจริญสุข
บ้านโคกไพล
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
บ้านหนองผักแว่น

รวม

จำนวน
เด็ก

จำนวนวัน

UHT รำคำ/
หน่วย

เป็นเงิน

จำนวนวัน

PAS รำคำ/
หน่วย

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

432
141
87
277
171
384

40
40
40
40
40
40

7.51
7.51
7.51
7.51
7.51
7.51

129,773
42,356
26,135
83,211
51,368
115,354

110
110
110
110
110
110

6.37
6.37
6.37
6.37
6.37
6.37

302,702
98,799
60,961
194,094
119,820
269,069

432,475
141,155
87,096
277,305
171,188
384,423

1,045,445

1,493,642

1,492

448,197

1 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 (110 วัน) ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 1,087,968 บาท

ที่
1
2
3

โรงเรียน
วัดหนองติม
กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ฯ
บ้านเจริญสุข

จำนวน
เด็ก

จำนวนวัน

UHT รำคำ/
หน่วย

เป็นเงิน

จำนวนวัน

PAS รำคำ/
หน่วย

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

433
138
100

25
25
25

7.51
7.51
7.51

81,296
25,910
18,775

85
85
85

6.37
6.37
6.37

234,448
74,720
54,145

315,744
100,630
72,920
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4
5
6

บ้านโคกไพล
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
บ้านหนองผักแว่น

รวม

ที่
1
2
3
4
5
6

ที่
1
2
3

279
170
372

25
25
25

7.51
7.51
7.51

1,492

(2) วัสดุอาหารเสริม (นม) สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน
1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558 (163 วัน) ภาคเรียนที่
UHT รำคำ/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวนเด็ก จำนวนวัน
หน่วย
บ้านหนองปรือ
54
50
7.51
บ้านเจริญสุข
22
50
7.51
บ้านโคกไพล
43
50
7.51
บ้านใหม่ไทยถาวร
17
50
7.51
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
22
50
7.51
บ้านหนองผักแว่น
40
50
7.51
รวม
198

52,382
31,918
69,843

85
85
85

6.37
6.37
6.37

280,124
6 แห่ง 280 วัน ตั้งไว้ 399,679 บาท ดังนี้
2/2557 จานวน 216,873 บาท
PAS รำคำ/
เป็นเงิน
จำนวนวัน
หน่วย
20,277
113
6.37
8,261
113
6.37
16,147
113
6.37
6,384
113
6.37
8,261
113
6.37
15,020
113
6.37
74,350

1 พฤษภาคม 2558 - 30 กันยายน 2558 (117 วัน) ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 182,806 บาท
UHT รำคำ/
PAS รำคำ/
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวนเด็ก จำนวนวัน
เป็นเงิน
จำนวนวัน
หน่วย
หน่วย
บ้านหนองปรือ
64
20
7.51
9,613
97
6.37
บ้านเจริญสุข
12
20
7.51
1,802
97
6.37
บ้านโคกไพล
53
20
7.51
7,961
97
6.37

151,065
92,047
201,419

203,447
123,965
271,262

807,844

1,087,968

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

38,870
15,836
30,952
12,237
15,836
28,792
142,523

59,147
24,097
47,099
18,621
24,097
43,812
216,873

เป็นเงิน

รวมทั้งสิ้น

39,545
7,415
32,748

49,158
9,217
40,709

57

4
5
6

บ้านใหม่ไทยถาวร
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
บ้านหนองผักแว่น
รวม

16
23
70
238

20
20
20

7.51
7.51
7.51

2,403
3,455
10,514
35,748

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

97
97
97

6.37
6.37
6.37

9,886
14,212
43,252
147,058

12,289
17,667
53,766
182,806
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1.4 หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้ รวม 10,000 บำท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่ำไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 5,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลทัพราช
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.4.2 ประเภทค่ำน้ำประปำ ตั้งไว้ 5,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลทัพราช
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 6,800,000 บำท แยกเป็น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร เอกชนหรือกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้ รวม 6,800,000 บำท
แยกเป็น
(1) อุดหนุนที่ทำกำรปกครองจังหวัดสระแก้ว ตั้งไว้ 100,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2558-2560 หน้า 56 ข้อ 10)
(2) อุดหนุ นสำนักงำนส่งเสริม กำรปกครองท้ องถิ่น จังหวัดสระแก้ว ตั้งไว้ รวม 25,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมการแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมงานสื บสานวัฒนธรรม
เบื้องบูรพาประจาปี 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 56 ข้อ 9)
(3) อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอตำพระยำ ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 - 2560 หน้า 55 ข้อ 6)
(4) อุดหนุนโรงเรียนทัพรำชวิทยำ ตั้งไว้ 60,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 46 ข้อ 7)
(5) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม ตั้งไว้ 60,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 47 ข้อ 9)
(6) อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้ำนใหม่ไทยถำวร ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็ค่าใช้
จ่ายตามโครงการทัศนศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 47 ข้อ 13)
(7) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเจริญสุข ตั้งไว้ 33,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 48 ข้อ 16)
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(8) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนโคกไพล ตั้งไว้ รวม 199,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
(8.1) โครงการแข่งขัน กีฬ า - กรีฑ า นั กเรียนกลุ่ มเครือข่ายอารยธรรมบู รพาต้านยา
เสพติด ประจาปีการศึกษา 2557 ตั้งไว้ 144,000 บาท
(8.2) โครงการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 55,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ (แผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 48 ข้อ 17 และ ข้อ 19)
(9) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนทดวงศ์สมบูรณ์ ตั้งไว้ 40,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 49 ข้อ 22)
(10) อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น ตั้งไว้ 50,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เข้าค่ายสร้างภูมิคุ้มภัยให้เด็กไทยห่างไกลสิ่งเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 49 ข้อ 23)
(11) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลทัพรำช ตั้งไว้ 35,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้ องกั น และแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด จานวน 7 แห่ ง ๆ ละ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุ ดหนุ นทั่ ว ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
(12) อุดหนุนคณะกรรมกำรวัดหนองติม ตั้งไว้ 70,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ณ วัดหนองติม หมู่ 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า 56 ข้อ 7)
(13) อุดหนุนคณะกรรมกำรวัดโคกกรำด ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ณ วัดโคกกราด หมู่ 8 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 หน้า
56 ข้อ 8)
(14) อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนหมู่ที่ 10 และ หมู่ที่ 17 ตั้งไว้ 30,000 บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจาปีงบประมาณ 2558 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558
– 2560 หน้า 55 ข้อ 5)

60

(15) อุดหนุนอำหำรกลำงวัน ตั้งไว้ รวม 5,968,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สาหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลทัพ
ราช ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 6 แห่ง 200 วัน ดังนี้

ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6

วัดหนองติม
กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ ฯ
บ้านเจริญสุข
บ้านโคกไพล
บ้านทดวงศ์สมบูรณ์
บ้านหนองผักแว่น
รวม

(1 ตุลำคม 2557 - 30 เมษำยน 2558 )(104 วัน)
ภำคเรียนที่ 2/2557
จำนวน
รำคำ/
จำนวนวัน
เป็นเงิน
เด็ก
หน่วย
432
104
20
898,560
141
104
20
293,280
87
104
20
180,960
277
104
20
576,160
171
104
20
355,680
384
104
20
798,720
1,492
3,103,360

(1 พฤษภำคม 2558 - 30 กันยำยน 2558 )(96 วัน)
ภำคเรียนที่ 1/2558
จำนวน
รำคำ/
จำนวนวัน
เป็นเงิน
เด็ก
หน่วย
433
96
20
831,360
138
96
20
264,960
100
96
20
192,000
279
96
20
535,680
170
96
20
326,400
372
96
20
714,240
1,492
2,864,640

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

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

รวมทั้งสิ้น

1,729,920
558,240
372,960
1,111,840
682,080
1,512,960
5,968,000
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