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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลหาด
นางแกว มีสถานะการเงินดังนี้
ณ วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 17,085,686.10 บาท
1.1.2 เงินสะสม 2,923,546,39 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 4,876,079.50 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 15,709,105.25 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
262,379.98 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
22,449.40 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
90,722.89 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
181,018.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
40,508.15 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
10,246,088.49 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
4,865,939.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 5,281,950 บาท
(3) รายจายจริง จํานวน 8,279,380.87 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
503,010.00 บาท
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
2,732,707.00 บาท
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งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 4,046,663.87 บาท
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิง่ กอสราง)
254,000.00 บาท
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
27,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
716,000.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนทีร่ ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
4,053,488.00 บาท

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

รายไดจดั เก็บเอง
หมวดภาษีอากร
187,111.04
283,000.00
404,770.00
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
849,905.68 1,913,100.00
44,500.00
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
117,668.92
111,000.00
122,630.00
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
235,954.00
260,000.00
350,000.00
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
90,118.37
97,000.00
90,000.00
รวมรายไดจดั เก็บเอง
1,480,758.01 2,664,100.00 1,011,900.00
รายไดทรี่ ฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิน่
หมวดภาษีจัดสรร
10,558,660.65 10,367,100.00 14,708,100.00
รวมรายไดทรี่ ฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
10,558,660.65 10,367,100.00 14,708,100.00
ปกครองสวนทองถิน่
รายไดที่ รั ฐ บาลอุด หนุน ให อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
3,925,006.00 6,381,575.00 6,500.000.00
รวมรายไดทรี่ ฐั บาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
3,925,006.00 6,381,575.00 6,500,000.00
สวน
ทองถิน่
รวม 15,964,424.66 19,412,775.00 22,220,000.00

4

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

2.2 รายจาย
รายจาย

รายจายจริง
ป 2555

ประมาณการ
2556

ประมาณการ
2557

จายจากงบประมาณ
งบกลาง
426,780.80
600,000.00
702,300.00
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ 3,359,756.00 3,850,680.00 5,847,700.00
คาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 6,914,056.43 9,752,275.00 9,103,000.00
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 1,241,400.00 3,229,400.00 4,686,500.00
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
34,000.00
60,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
670,900.00 1,920,420.00 1,880,500.00
รวมจายจากงบประมาณ 12,646,893.23 19,412,775.00 22,220,000.00
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติ
เรือ่ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัตเิ รือ่ งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557 ของ องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี
ดาน

ยอดรวม

ดานบริหารงานทัว่ ไป

9,849,900

แผนงานบริหารทั่วไป

9,649,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

200,000

ดานบริการชุมชนและสังคม

11,117,800

แผนงานการศึกษา

2,939,000

แผนงานสาธารณสุข

190,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

5,538,800

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน

1,650,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ

700,000
550,000

แผนงานการเกษตร

100,000

แผนงานการพาณิชย

450,000

ดานการดําเนินงานอืน่

702,300.00

แผนงานงบกลาง

702,300
งบประมาณรายจายทัง้ สิน้

22,220,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

งบกลาง
งบ

งาน

งานงบกลาง

รวม

งบกลาง
งบกลาง

545,100

545,100

บําเหน็จ/บํานาญ

157,200

157,200

702,300

702,300

รวม
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารงานคลัง

งานบริหารงานทัว่ ไป

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภยั

รวม

2,100,000
1,959,700

966,000

-

2,100,000
2,925,700

800,000
1,270,000
860,000
310,000

320,000
70,000
45,000
-

200,000
-

1,120,000
1,540,000
905,000
310,000

920,700
-

-

-

920,700

-

-

-

-

28,500
8,248,900

1,401,000

200,000

28,500
9,849,900
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

199,000

-

199,000

147,000
55,000
40,000
-

850,000
576,000
100,000

147,000
905,000
616,000
100,000

-

-

-

-

-

-

441,000

972,000
2,498,000

972,000
2,939,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสาธารณสุข

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวม

-

-

-

-

120,000
-

120,000
-

-

-

-

-

-

-

-

70,000
190,000

70,000
190,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ

งาน

งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวม

-

-

-

-

100,000
-

100,000
-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานเคหะชุมชน
งบ

งาน

งานบริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานไฟฟาถนน

รวม

623,000

-

623,000

270,000
130,000
350,000
-

400,000
-

270,000
530,000
350,000
-

15,800
-

3,750,000

15,800
3,750,000

-

-

-

1,382,800

4,150,000

5,538,800
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งานบริหารทัว่ ไป

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวม

-

-

-

-

540,000
50,000
250,000

540,000
50,000
250,000

-

-

-

-

-

-

-

810,000
1,650,000

810,000
1,650,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งานกีฬาและนันทนาการ

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่

รวม

-

-

-

250,000
100,000
-

350,000
-

600,000
100,000
-

-

-

-

-

-

-

350,000

350,000

700,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานการเกษตร
งบ

งาน

งานสงเสริมการเกษตร

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานอนุรกั ษแหลงน้าํ และปาไม

รวม

-

-

-

-

50,000
50,000
-

50,000
50,000
-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

100,000
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี

จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานการพาณิชย
งบ

งาน

งานกิจการประปา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอืน่
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานตลาดสด

รวม

-

-

-

250,000
200,000

-

250,000
200,000

-

-

-

-

-

-

450,000

-

450,000
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2546 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
และโดยอนุมัติของนายอําเภอกบินทรบุรี
ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 22,220,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 22,220,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ยอดรวม

ดานบริหารงานทัว่ ไป

9,849,900

แผนงานบริหารทั่วไป

9,649,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

200,000

ดานบริการชุมชนและสังคม

11,117,800

แผนงานการศึกษา

2,939,000

แผนงานสาธารณสุข

190,000

แผนงานสังคมสงเคราะห

100,000

แผนงานเคหะและชุมชน

5,538,800

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน

1,650,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ

700,000
550,000

แผนงานการเกษตร

100,000

แผนงานการพาณิชย

450,000

ดานการดําเนินงานอืน่

702,300.00

แผนงานงบกลาง

702,300
งบประมาณรายจายทัง้ สิน้

22,220,000
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ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินของ องคการบริหารสวนตําบล
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......................................................
(ลงนาม) ………………………………………

อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม) ……………………………………..…
(นายรุงชัย ใบกวาง)
ตําแหนง นายอําเภอกบินทรบุรี
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
รายรับจริง

ประมาณการ
ยอด
ตาง
(%)

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

109,053.69
67,590.00
600.00

114,063.29
68,994.00
1,845.00

113,768.70
71,497.34
1,845.00

113,043.97
148,090.92
1,245.00

152,770
250,000
2,000

รวมหมวดภาษีอากร

177,243.69

184,902.29

187,111.04

262,379.89

404,770

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
ประเภทรายรับ
1.คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
2.คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
3.คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหาร
หรือสะสมอาหาร
4.คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้ง แผนประกาศ หรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
5.คาธรรมเนียมตามประมวลที่ดินมาตรา 9
6.คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
7.คาธรรมเนียมอื่นๆ

108,000.00

5.82
1,254.00
14,400.00

236.68
150.00
-

989.40
460.00
-

1,000
5,000
1,500
1,000

หมวดภาษีอากร
ประเภทรายรับ
1.ภาษีบํารุงทองที่
2.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3.ภาษีปาย

ป 2557
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
รายรับจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
8.คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร
9.คาปรับ ผูกระทําผิดกฎหมายรัก ษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง
10.คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
11.คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
12.คาปรับอื่นๆ
13.คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
14.คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
15.คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
16.คาใบอนุญาตอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ประเภทรายรับ
1.คาเชาที่ดิน
2.ดอกเบี้ยเงินฝาก
3.รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสนิ

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)

ป 2556

-

-

-

-

3,000.00
-

3,000.00
18,659.82

18,000.00
18,386.68

21,000.00
1,717,50
24,166.90

1,000
30,000
5,000
44,500

60,223.35 57,630.00 57,630.00
46,400.56 60,038.92 33,092.89
106,623.91 117,668.92 90,722.89

57,630
65,000
122,630

126.31
111,126.31
48,025.00
24,455.74
72,480.74
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
ประเภทรายรับ
1.รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
2.รายไดจากสาธารณูปโภคอื่นๆ
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
ประเภทรายรับ
1.คาขายแบบแปลน
2.รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

ป 2553

รายรับจริง
ป 2554
ป 2555

255,220.00

221,300.00 235,954.00 181,018.00

350,000

255,220.00

221,300.00 235,954.00 181,018.00

350,000

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)

12,000.00
12,661.00

33,500.00
47,069.72

38,500.00
51,618.37

40,508.58

40,000
50,000

24,661.00

80,569.72

90,118.37

40,508.58

90,000
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
รายรับจริง
ป 2553

ป 2554

ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

หมวดภาษีจัดสรร
ประเภทรายรับ
1.ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
2.ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
5,343,484.90 4,878,468.40 5,834,061.41 5,140,436.74
3.ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
1,665,317.66 2,025,642.03 2,569,808.38 1,978,345.31
4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ
24,343.85
79,011.47
87,094.24
197,488.73
5.ภาษีสุรา
590,794.93
645,110.45
715,811.84
668,311.17
6.ภาษีสรรพมิตร
1,600,086.95 1,554,342.05 1,285,041.26 1,039,254.00
7.ภาษีการพนัน
8.ภาษียาสูบ
9.อากรประมง
120.00
10.คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
11.คาภาคหลวงแร
23,500.78
35,623.74
10,510.51
10,464.10
12.คาภาคหลวงปโตรเลียม
29,787.55
39,155.46
56,333.01
53,193.44
13.คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิท ธิและนิติก รรมตามประมวล 1,409,353.00 1,372,626.00
831,519.00 1,158,585.00
กฎหมายที่ดิน
14.คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล
10.00
15.ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวมหมวดภาษีจดั สรร 10,686,669.62 10,630,099.60 11,390,179.65 10,246,088.49

ยอด
ตาง
(%)

ป 2557

100,000
6,700,000
2,860,000
250,000
900,000
1,800,000
100
15,000
65,000
2,018,000
14,708,100
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
ป 2553
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวม

รายรับจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

4,223,546.00

4,669,553.00

3,925,006.00

4,865,939.00

4,223,546.00

4,669,553.00

3,925,006.00

4,865,939.00

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
25.09

6,500,000
6,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายรับรวมทัง้ สิน้ 22,200,000 บาท แยกเปน
รายไดจดั เก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม
404,770 บาท
ภาษีบํารุงทองที่
รวม
152,770 บาท
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอ ยูในขายชําระภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รวม
250,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอ ยูในขายชําระภาษี
ภาษีปาย
รวม
2,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอ ยูในขายชําระภาษี
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม
44,500 บาท
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
รวม
1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
รวม
5,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจงสถานที่จําหนายอาหารหรือ
สะสมอาหาร
รวม
- บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้ง แผนประกาศ หรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา รวม
- บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมตามประมวลที่ดินมาตรา 9
รวม
- บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
รวม
1,500 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมอื่นๆ
รวม
1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาปรับผูกรําผิดกฎหมายจราจร
รวม
1,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบ
รอยของบานเมือง
รวม
- บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
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คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุข
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาปรับอื่นๆ
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตอื่นๆ
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

รวม

- บาท

รวม

- บาท

รวม

- บาท

รวม

30,000 บาท

รวม

5,000 บาท

รวม

- บาท

รวม

- บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
รวม
122,630 บาท
คาเชาที่ดิน
รวม
57,630 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รวม
65,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ
รวม
- บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รวม
รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
รายไดจากสาธารณูปโภคอื่นๆ
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
คาขายแบบแปลน
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

350,000 บาท
- บาท
350,000 บาท
90,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
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รายไดทรี่ ฐั บาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
หมวดภาษีจดั สรร
รวม
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษีสุรา
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษีสรรพมิตร
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษีการพนัน
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษียาสูบ
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
อากรประมง
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
คาภาคหลวงแร
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
คาภาคหลวงปโตรเลียม
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา
ภาษีจัดสรรอื่นๆ
รวม
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมา

14,708,100 บาท
100,000 บาท
6,700,000 บาท
2,860,000 บาท
250,000 บาท
900,000 บาท
1,800,000 บาท
- บาท
- บาท
100 บาท
- บาท
15,000 บาท
65,000 บาท
2,018,000 บาท
- บาท

รายไดทรี่ ฐั บาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิน่
หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม 6,500,000 บาท
ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา
รวม 6,500,000 บาท
ประมาณการตั้งรับไว โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาและถือปฏิบัติตาม พรบ.กําหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

งบกลาง
งบกลาง
หมวดงบกลาง
ประเภทเงินสบทบกองทุนประกันสังคม
ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะโครงการอื่น
ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
ประเภทเงินสํารองจาย
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
รวมหมวดงบกลาง
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท)

หมวดบําเหน็จ/บํานาญ

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
702,300.00
702,300.00

ป 2556

100,458.00
50,400.00
270,900.00
14,500.00
436,258.00

101,148.00
52,440.00
16,500.00
568,987.00
66,000.00
805,075.00

82,528.00
51,300.00
21,000.00
146,403.00
66,000.00
367,231.00

58,800.00
55,368.00
27,500.00
207,000.00
27,210.00
375,878.00

180,000.00
60,000.00
60,000.00
125,100.00
120,000.00
545,100.00

113,540.00
113,540.00

114,150.00
114,150.00

116,974.80
116,974.80

130,132.00
130,132.00

157,200.00
157,200.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
ป 2553
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว
ประเภทเงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภทเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชัว่ คราว
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
ประเภทคาบริการโทรศัพท
ประเภทคาบริการไปรษณีย
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
9,849,900.00
8,248,900.00
4,059,700.00

310,962.00
912,990.00
1,223,952.00

576,420.00
824,540.00
1,400,960.00

685,260.00
1,250,810.00
1,936,070.00

537,440.00
1,195,132.00
1,732,572.00

2,100,000.00
1,959,700.00
4,059,700.00

1,463,983.00
1,139,138.00
192,299.30
2,795,420.30

1,882,413.50
1,224,431.34
472,338.19
3,577,183.03

1,926,332.50
905,364.94
294,436.99
3,126,134.43

1,023,245.00
757,320.77
240,816.55
2,021,382.32

800,000.00
1,270,000.00
860,000.00
2,930,000.00

293,982.28
36,508.40
4,063.00
334,553.68

221,120.87
35,764.75
4,859.00
261,744.62

210,483.47
34,746.11
7,7765.00
252,994.58

184,629.14
24,093.00
6,076.00
214,798.14

250,000.00
50,000.00
10,000.00
310,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
ประเภทคาครุภัณฑ
ประเภทที่ดิน และสิ่งกอสราง
รวมหมวดคาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
ประเภทอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชัว่ คราว
ประเภทเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชัว่ คราว

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
920,700.00

380,036.75
984,000.00
1,364,036.75

488,083.00
651,000.00
1,139,083.00

29,800.00
29,800.00

95,000.00
95,000.00

920,700.00
920,700.00
28,500.00

-

-

-

8,500.00
8,500.00

8,500.00
20,000.00
28,500.00

671,220.00
671,220.00

651,230.00
651,230.00

744,036.00
744,036.00

601,285.00
601,285.00

966,000.00
966,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
ประเภทคาครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
งานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาใชสอย
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
435,000.00

ป 2556

350,943.00
18,120.00
31,110
400,173.00

179,728.00
10,006.00
29,560.00
219,294.00

434,034.00
25,200.00
49,896.00
509,130.00

39,915.00
5,630.00
20,000.00
65,545.00

320,000.00
70,000.00
45,000.00
435,000.00

-

-

29,800.00
29,800.00

-

200,000.00
200,000.00

107,190.00
107,190.00

-

175,530.00
175,530.00

-

200,000.00
200,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว
ประเภทรายจายเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชัว่ คราว
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
2,939,000.00
441,000.00
199,000.00

ป 2556

529,440.00
529,440.00

216,190.00
216,190.00

184,850.00
184,850.00

135,000.00
135,000.00

199,000.00
199,000.00

205,130.00
7,800.00
221,205.00
434,135.00

129,579.00
2,000.00
166,584.00
298,163.00

100,056.00
19,460.00
6,555.00
126,071.00

7,429.00
47,436.00
54,865.00

147,000.00
55,000.00
40,000.00
242,000.00
2,498,000.00
1,526,000.00

287,496.00
560,770.29
848,266.29

306,021.00
513,277.37
817,298.37

306,722.00
704,475.31
1,011,197.31

259,127.00
387,455.70
646,582.70

850,000.00
576,000.00
1,426,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทคาไฟฟา

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
100,000.00

ป 2556

รวมหมวดเงินอุดหนุน

-

-

-

-

100,000.00
100,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุน

507,100.00
507,100.00

513,500.00
513,500.00

523,900.00
523,900.00

581,100.00
581,100.00

972,000.00
972,000.00

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาใชสอย
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดรายจายอื่น
ประเภทรายจายอื่น
รวมหมวดรายจายอืน่

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
190,000.00
190,000.00
190,000.00

ป 2556

189,430.00
189,430.00

82,983.10
82,983.10

374,850.00
83,800.00
458,650.00

240,200.00
73,800.00
314,000.00

120,000.00
120,000.00

90,000.00
90,000.00

70,000.00
70,000.00

-

90,000.00
90,000.00

70,000.00
70,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

-

-

-

-

100,000.00
100,000.00

379,000.00
379,000.00

261,000.00
261,000.00

34,000.00
34,000.00

27,000.00
27,000.00

-
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว
ประเภทรายจายเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจําและคาจางชัว่ คราว
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
ประเภทคาครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
5,538,800.00
1,388,000.00
623,000.00

ป 2556

397,880.00
397,880.00

387,840.00
387,840.00

494,800.00
494,800.00

263,850.00
263,850.00

623,000.00
623,000.00
750,000.00

233,798.00
121,432.67
355,230.67

129,360.00
164,910.54
294,270.54

285,630.00
88,646.97
374,276.97

137,436.85
137,436.85

270,000.00
130,000.00
350,000.00
750,000.00

-

-

29,800.00
29,800.00

-

15,800.00
15,800.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

งานไฟฟาและถนน
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาใชสอย
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคาปรับปรุงถนน
ประเภทคาปรับปรุงระบบระบายน้ํา
ประเภทคาติดตั้งเสียงตามสาย
ประเภทคาซอมแซมระบบประปาหมูบาน
ประเภทคากอสรางสะพาน
ประเภทคากอสรางถนน คสล.
ประเภทคากอสรางถนน คสล.
รวมหมวดคาทีด่ นิ และสิง่ กอสราง

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

14,572.00
14,572.00

180,600.00
180,600.00

106,365.00
106,365.00

884,000.00
1,494,000.00
23,000.00
587,000.00
2,988,000.00

182,000.00
980,000.00
798,000.00
1,960,000.00

342,826.60
342,826.60

1,044,000.00
1,152,000.00
108,000.00
2,196,000.00

64,000.00
64,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
4,150,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
3,750,000.00
3,750,000.00
334,000.00
458,000.00
158,000.00
220,000.00
550,000.00
1,164,000.00
866,000.00
3,750,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

99,800.00
99,800.00

-

228,000.00
228,000.00

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2556
ป 2557
(%)
1,650,000.00
1,650,000.00
840,000.00
590,000.00
140,000.00
540,000.00
50,000.00
140,000.00
590,000.00

147,914.81
147,914.81

134,265.79
134,265.79

147,564.50
147,564.50

152,941.68
152,941.68

250,000.00
250,000.00

10,000.00
10,000.00

810,000.00
810,000.00
800,000.00
10,000.00
810,000.00

ป 2553
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
รวมหมวดสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมหมวดเงินอุดหนุน

30,000.00
762,829.98
792,829.98

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

20,000.00
10,000.00
30,000.00

137,000.00
10,000.00
147,000.00
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี

แผนงานการศาสนาและนันทนาการ
งานกีฬานันทนาการ
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

212,214.30
212,214.30

180,670.00
180,670.00

42,935.00
94,521.00
137,456.00

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
700,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
250,000.00
100,000.00
350,000.00

178,126.00
178,126.00

350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00
350,000.00

462,339.30
462,339.30

450,443.00
450,443.00

130,015.00
85,488
215,503.00

269,891.00
269,891.00

38

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาตอบแทน
ประเภทคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
ประเภทคาวัสดุ
รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
ป 2557
(%)
100,000.00

ป 2556

-

-

-

100,000.00
100,000.00
50,000.00
50,000.00
100,000.00
450,000.00

238,550.00

209,490.00

153,000.00

138,540.00

250,000.00
250,000.00
250,000.00

63,258.67
301,808.67

72,562.15
282,052.15

81,231.04
234,231.04

80,984.70
219,524.70

200,000.00
200,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 22,220,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง

หมวดงบกลาง

รวม

702,300 บาท
รวม 702,300 บาท
รวม 545,100 บาท

ประเภทเงินสบทบกองทุนประกันสังคม
รวม
180,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในสวนของนายจางและผูป ระกันตน ตามหนังสือสั่งการ
ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการโครงการอื่น รวม
60,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
รวม
60,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดส
ประเภทเงินสํารองจาย
รวม
125,100 บาท
เพื่อจายตามความจําเปนในกรณีที่ไมไดตั้งงบประมาณไวหรืองบประมาณไมพอจายและมีความ
จําเปนตองจายเพื่อมิใหเกิดความเสียตอราชการและประชาชนในกรณีที่ไมคาดการณไดลวงหนา
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
รวม
120,000 บาท
เพื่อจายเปนรายจายใหทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑวาดวยการตั้ง
งบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภา เจาหนาที่ทองถิ่น
ตามโครงการความรวมมือระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับสถาบันการศึกษาตางๆในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาตรีตามสาขาที่กําหนด
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
รวม
157,200 บาท
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท) รวม 157,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถือโดยถือปฏิบัติตามหนังสือสัง่ การ
กระทรวงมหาดไทย
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
อําเภอกบินทรบรุ ี
จังหวัดปราจีนบุรี
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 22,220,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจดั สรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานทัว่ ไป

รวม

8,248,900 บาท

งบบุคลากร
รวม 4,059,700 บาท
หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง)
รวม 2,100,000 บาท
ประเภทเงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต.
รวม
512,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก อบต./รองนายก อบต. รวม
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก อบต./รองนายก อบต.
รวม
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบลรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทเงินเดือนเลขานุการนายก อบต.
รวม
122,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
รวม
17,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง และเงินตอบแทนพิเศษเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
รวม 1,365,000 บาท
เพื่อจายเปนตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวม 1,959,700 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
รวม
901,300 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานสวนตําบลประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงาน
รวม
54,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ คาวิชา เปนตน
ประเภทเงินประจําตําแหนง
รวม
176,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
รวม
546,500 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง
รวม
281,500 บาท
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ คาวิชา เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
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งบดําเนินการ
รวม 3,240,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม
800,000 บาท
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแก อบต.
รวม
600,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัตงิ านดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง คาตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตัง้ เงินรางวัล เปนตน
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล(รวมทัง้ ผูม ีสิทธิตามระเบียบฯ)
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาใชสอย
รวม 1,270,000 บาท
ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รวม
620,000 บาท
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟา เปนตน
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรอง(รายจายในการเลี้ยงรับรองของ อบต.) พิธีเปดอาคาร คาใชจายในพิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธี เปนตน
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตัง้ คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน
คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ
คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คา
ชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทน เปนตน
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวม
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติกรณีเปนการจางเหมา
ทั้งคาสิ่งของและคาแรงงาน
ตั้งจายจากเงินรายได
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หมวดคาวัสดุ
รวม 860,000 บาท
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวม 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อาทิเชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ และวัสดุตางๆที่ใชในสํานักงาน
เปนตน
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาในสํานักงานและบริเวณสํานักงาน และ ศพด.ของ องคการบริหารสวนตําบล
หาดนางแกว อาทิเชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสายไฟฟาสายไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอด
ไฟฟา เปนตน
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
รวม
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว อาทิเชน น้ําดื่ม ไมกวาด ผาถูพื้น น้ํายาถูพื้น ผาเช็ดเทา เปนตน
ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะของ อบต.หาดนางแกว อาทิเชน แบตเตอรี่ ยางรถยนต สายไมล หัว
เทียน ไขควง หมอน้ํารถยนต สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟกระพริบ กรวยจราจร เปนตน
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
รวม
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัส ดุเชื้อเพลิง และหลอ ลื่นที่ใชในกิจการ อบต.หาดนางแกว อาทิเ ชน น้ํามันดีเ ซล
น้ํามันเบนซิน แกสหุงตม น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง เปนตน
ประเภทวัสดุโฆษณาเผยแพร
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาเผยแพร อาทิเชน กระดาษเขียนโปสเตอร เมมโมรี่การด แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ(ภาพยนตร วีดีโอ แผซีดี) รูปสี ขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายดาวเทียม ขาตั้งกลองเลนส
ซูม กระเปาใสกลองถายรูป เปนตน
ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกายของ อปพร และชุดกูชีพ กูภัย สังกัด อบต.หาดนางแกว
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุป กรณบันทึก เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบพิม พ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระ เมนบอรด เปนตน
ประเภทวัสดุดับเพลิง
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง
ประเภทวัสดุอื่นๆ
รวม
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคามิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม 310,000 บาท
ประเภทคาไฟฟา
รวม
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.หาดนางแกว ศพด.อบต.หาดนางแกว และในกิจการของ
อบต.หาดนางแกว เปนตน
ประเภทคาบริการโทรศัพท
รวม
50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาบริการโทรศัพท คาสัญญาณอินเทอรเน็ตในสํานักงานอบต. คาโทรศัพทเคลื่อนที่
ประเภทคาบริการไปรษณีย
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
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งบลงทุน
รวม
920,700 บาท
หมวดคาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
รวม
920,700 บาท
คาครุภณ
ั ฑ
รวม
920,700 บาท
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
รวม
78,200 บาท
เพื่อจายเปนคาครุภัณฑสํานักงานดังนี้
(1) คาตูเหล็กเก็บเอกสารสูง ขนาด 91(ก) * 45(ล) * 182(ส) เซนติเมตรเปนตู2 บานประตูมอื
จับบิดพรอมกุญแจลอค จํานวน 2 หลังๆละ 7,900 บาท เปนเงินทัง้ สิ้น 15,800 บาท
(2) คาโตะประชุมทําจากไมพารติเคิล้ บอรด เคลือบผิวเมลามีน ขนาด 150(ย)*60(ก)*75(ส)
เซนติเมตร จํานวน 8 ตัวๆละ 4,000 บาท เปนเงิน 32,000 บาท และเกาสําหรับนั่งประชุม 16 ตัว ๆละ 1,900
บาท เปนเงิน 30,400 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 62,400 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได
ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
รวม
842,500 บาท
(1) คารถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี ราคา 37,500 บาทรายละเอียดตามมาตรครุภัณฑทางราชการ
ดังนี้
-ขนาดที่กําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา
- กรณีขนาดต่ํากวาซีซ.ี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซ.ี หรือขนาดเกินกวาซีซ.ี ที่กําหนดไมเกิน 5 ซีซ.ี
เปนรถจักรยานยนตตามขนาดซีซ.ี ที่กําหนดไว
- ราคาที่กําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต ใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.
2350-2551
ตัง้ จายจากเงินรายได
(2) คารถยนตบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
แบบดับเบิล้ แค็บ ราคา 787,000 บาท รายละเอียดตามมาตรครุภัณฑทางราชการ ดังนี้
-ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซ.ี - แบบดับเบิล้ แค็บ
(1) เปนกระบะสําเร็จรูป
(2) หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(3) เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป 782,000 บาท จายจากเงินรายได 5,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
28,500 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
28,500 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม
8,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ อบต.เขาไมแกว เพื่อใชในกิจการศูนยประสานแผนของ อบต.ระดับ
อําเภอ และศูนยจัดซือ้ จัดจางของ อบต. ณ ที่วาการอําเภอกบินทรบุรี
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวม
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีเพือ่ ใชในการจัดงานมาฆบูรมี จังหวัด
ปราจีนบุรี
ตัง้ จายจากเงินรายได
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งานบริหารงานคลัง

รวม

1,401,000 บาท

งบบุคลากร
รวม
966,000 บาท
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวม
966,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
รวม
730,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานสวนตําบลประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงาน
รวม
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ คาวิชา เปนตน
ประเภทเงินประจําตําแหนง
รวม
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ประเภทคาจางประจํา
รวม
154,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจํา เงินปรับปรุงคาจางประจํา
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของลูกจางประจํา
รวม
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ คาวิชา เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
รวม
435,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม
320,000 บาท
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแก อบต.
รวม
200,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัตงิ านดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง คาตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตัง้ เงินรางวัล เปนตน
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล(รวมทัง้ ผูม ีสิทธิตามระเบียบฯ)
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาใชสอย
รวม
70,000 บาท
ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟา เปนตน
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยง
พยาน คาของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา เปนตน
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ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาวัสดุ
รวม 45,000 บาท
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวม 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อาทิเชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ และวัสดุตางๆ เปนตน
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
รวม
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุป กรณบันทึก เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบพิม พ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระ เมนบอรด เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

200,000 บาท

งบดําเนินการ
รวม
200,000 บาท
คาใชสอย
รวม
200,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
200,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝกอบรมอาสาปองกันภัยฝายพลเรือน และชุดปฏิบัติการกูชีพ กูภัยของ
องคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา
รวม
441,000 บาท
งบบุคลากร
รวม
199,000 บาท
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวม
199,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
รวม
185,800 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานสวนตําบลประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงาน
รวม
13,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ คาวิชา เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
รวม
242,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม
147,000 บาท
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแก อบต.
รวม
127,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัตงิ านดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง คาตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตัง้ เงินรางวัล เปนตน
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล(รวมทัง้ ผูม ีสิทธิตามระเบียบฯ)
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาใชสอย
รวม
55,000 บาท
ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รวม
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟา เปนตน
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
25,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาวัสดุ
รวม 40,000 บาท
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวม 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อาทิเชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ และวัสดุตางๆ เปนตน
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ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
รวม
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุป กรณบันทึก เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบพิม พ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระ เมนบอรด เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวม 2,498,000 บาท
งบดําเนินการ
รวม 1,526,000 บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
850,000 บาท
ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รวม
500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟา เปนตน ตัง้ จายจากเงินรายได
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
350,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน คาใชจายในการแขงขันกีฬา
นักเรียนเยาวชนและประชาชน คาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทา
อากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คา
ของรางวัล หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน คาอาหารสําหรับเด็กเล็กในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กของ อบต. เปนตนตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
หมวดคาวัสดุ
รวม
576,000 บาท
ประเภทอาหารเสริม(นม)
รวม
556,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม) สําหรับ ศพด.ของ อบต.หาดนางแกว และสําหรับโรงเรียนที่ตั้งอยูใน
เขตรับผิดชอบของ อบต.หาดนางแกว ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ประเภทวัสดุการศึกษา
รวม
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาใน ศพด.ของ อบต.หาดนางแกวตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม 100,000 บาท
ประเภทคาไฟฟา
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับ ศพด.อบต.หาดนางแกว ตัง้ จายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
รวม
972,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
972,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวม
972,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตองคการบริหารสวนตําบล
หาดนางแกว ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวม

190,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
120,000 บาท
หมวดคาวัสดุ
รวม
120,000 บาท
ประเภทคาวัสดุทางวิทยาศาสตร
รวม
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาทรายเคลือบสารเคมีในการกําจัดยุงลาย จํานวน 10 ถัง และคาสารเคมีในการพน
ปองกันการแพรระบาดของไขเลือดออก จํานวน 20 ลิตร
ประเภทคาวัสดุทางวิทยาศาสตร
รวม
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัคซีนปองกันพิษสุนัขบา จํานวน 1,400 โดสและอุปกรณในการฉีด
ตัง้ จายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน
รวม
70,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
70,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม)
รวม
70,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหกับ อสม.ประจําหมูบาน จํานวน 7 หมูบาน ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป

แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวม

100,000 บาท

งบดําเนินการ
รวม
100,000 บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
100,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาชีพเสริมใหกับผูสงู อายุ ผูพิการ และผูติดเชื้อเฮชไอวี
ตัง้ จายจากเงินรายได
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แผนงานเคหะชุมชน
งานบริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะชุมชน

รวม

1,388,800 บาท

งบบุคลากร
รวม
623,000 บาท
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวม
623,000 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
รวม
318,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน พนักงานสวนตําบล และเงินปรับปรุงเงินพนักงานสวนตําบลประจําป
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงาน
รวม
18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ คาวิชา เปนตน
ประเภทเงินประจําตําแหนง
รวม
42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงพนักงานสวนตําบล
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
รวม
175,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง และเงินปรับปรุงคาตอบแทนพนักงานจาง
ประเภทเงินเพิม่ ตางๆของพนักงานจาง
รวม
70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิม่ คาวิชา เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
งบดําเนินการ
รวม
750,000 บาท
หมวดคาตอบแทน
รวม
270,000 บาท
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริ าชการอันเปนประโยชนแก อบต.
รวม
180,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินตอบแทนผูปฏิบัตงิ านดานการรักษาความเจ็บปวยนอกเวลาราชการและในวันหยุด
ราชการ(แพทย พยาบาล ทันตแพทย) เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ คาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจการจาง คาตอบแทนอปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตัง้ เงินรางวัล เปนตน
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ
รวม
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล(รวมทัง้ ผูม ีสิทธิตามระเบียบฯ)
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาใชสอย
รวม
130,000 บาท
ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ คา
ซักฟอก คากําจัดสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก คาเชาทรัพยสิน (ยกเวน คาเชาบาน) คาโฆษณาและเผยแพร
(รายจายเกี่ยวกับการจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ
ตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ คาเบี้ยประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมาบริการ คา
ติดตั้งไฟฟา เปนตน
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ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
30,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน เปนตน
ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาวัสดุ
รวม 350,000 บาท
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
รวม 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน อาทิเชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ และวัสดุตางๆ เปนตน
ประเภทวัสดุกอสราง
รวม
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง อาทิเชน ไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ปูนขาว
ทราย อิฐ ซีเมนตบล็อก กระเบื้อง สังกะสี ทอน้ํา ทอพีวีซี อุปกรณประปา และอุปกรณกอสราง เปนตน
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
รวม
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร อาทิเชน อุป กรณบันทึก เทปบันทึกขอมูลหัวพิมพหรือแถบพิม พ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร แผงแปนอักขระ เมนบอรด เปนตน
ประเภทวัสดุอื่นๆ
รวม
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเพื่อชวยเหลือราษฎรทีเ่ กิดประสบวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เพื่อเปนการบรรเทา
ความเดือดรอนของราษฎร
ตัง้ จายจากเงินรายได
งบลงทุน
รวม
15,800 บาท
หมวดคาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
รวม
15,800 บาท
คาครุภณ
ั ฑ
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
รวม
15,800 บาท
เพื่อจายเปนคาตูเหล็กบานเลือ่ นกระจก 5 ฟุต ขนาด 149(ก)*40(ล)*87(ส) เซนติเมตร เปนบานเลื่อน
ทําจากเหล็ก ดานหนาติดกระจกใสมองเห็นดานใน จํานวน 2 หลังๆละ 7,900 บาท
ตัง้ จายจากเงินรายได

งานไฟฟาและถนน

รวม

4,150,000 บาท

งบดําเนินงาน
รวม
400,000 บาท
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวม
400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน เชนถนนชํารุด ระบบประปา ไฟฟาสาธารณะ คลองสงน้ํา
ของศูนยสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน

รวม

3,750,000 บาท

คาทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
รวม 3,750,000 บาท
ประเภทคาปรับปรุงถนน
รวม
334,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงถนนดินพรอมลงลูกรัง หมูท ี่ 4 จากบานนางขาว แกวการะเกตุ ถึง
บานนางสุชาดา อังชัน โดยเสริมดินลูกรัง ชวงที่ ๑ กวางเฉลีย่ 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50
เมตร ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 250 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 4.00
เมตร ระยะทาง 100 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ประเภทคาปรับปรุงระบบระบายน้ํา
รวม
458,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการวางทอระบายน้ํา คสล.ขนาด Ø 1.00 เมตร ระยะทางยาว 142 เมตร พรอม
บอพักน้ํา คสล.และเสริมดินพรอมลงลูกรังจากบานนายสีมา อุสาหื ถึงบานนายจรูญ แสนถม ขนาดกวางเฉลี่ย
5.00 เมตร ระยะทาง 120 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ประเภทคาติดตั้งเสียงตามสายหมูบาน
รวม
158,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูบ าน หมูที่ 1 ตําบลหาดนางแกว จํานวน
10 จุด ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ประเภทคาซอมแซมระบบประปาหมูบ าน
รวม
220,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมระบบประปาหมูบานหมูที่ 2 ตําบลหาดนางแกว (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ประเภทคากอสรางสะพานขามคลองตะเคียนทอง
รวม
550,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการสะพานขามคลองตะเคียนทอง หมูที่ 3 ตําบลหาดนางแกว ขนาดกวาง 3.00
เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 2.00 เมตร ระหวางที่ดินนายเจริญ ไพลดํา ถึงที่ของนางแฉลม ลาเจริญ (ตาม
แบบที่ อบต.กําหนด)
ประเภทคากอสรางถนน คสล.
รวม 1,164,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง(สายทุง แฝก-หาดสูง) ถึง
บานนายสะอาด ดุริยา ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 2,040
ตารางเมตร ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่พรอมวางทอระบายน้ํา คสล.(ตามแบบที่ อบต.กําหนด)
ประเภทคากอสรางถนน คสล.
รวม
866,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานปราสาท(ตอจากของเดิม) ชวงบาน
นางลวงทิพย ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตาราง
เมตร ลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ (ตามแบบที่ อบต.กําหนด)

ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง

รวม

1,650,000 บาท

งบดําเนินการ
รวม
840,000บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
540,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
540,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการฝกอบรม และสัมมนา คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน
คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียนตางๆ คาเบี้ยเลี้ยงพยาน คาของรางวัล
หรือเงินรางวัล คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา คาชดใชคาเสียหายหรือคาสินไหม
ทดแทน เปนตน ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาวัสดุ
รวม
50,000 บาท
ประเภทวัสดุทางวิทยาศาสตร
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุตรวจหาสารเสพติด ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
250,000 บาท
ประเภทคาไฟฟา
รวม
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาศูนยสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา บานเพชรเอิม หมูที่ 1 และบานหาดกระจง หมูท ี่ 3
ตัง้ จายจากเงินรายได

งบเงินอุดหนุน

รวม

810,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน
รวม
810,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวม
800,000 บาท
1. เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน ที่ทําการปกครองอําเภอกบินทรบุรี ในโครงการตอสูเอาชนะยาเสพติด
แบบยั่งยืน จํานวนเงิน 100,000 บาท
2. เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาภูมิภาคอําเภอกบินทรบุรี ในการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ
ภายในตําบลหาดนางแกว จํานวนเงิน 700,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน
รวม
10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อใชในกิจการกาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ตัง้ จายจากเงินรายได
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

350,000 บาท

งบดําเนินการ
รวม
350,000 บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
250,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
รวม
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาภายในตําบลหาดนางแกว และเปนคาใชจายในการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงภายนอก (หนวยราชการหรือเอกชนเปนผูจัดการแขงขัน)ตัง้ จายจากเงินรายได
หมวดคาวัสดุ
รวม 100,000 บาท
ประเภทคาวัสดุกีฬา
รวม 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา อุปกรณกีฬา ชุดการแขงขันกีฬา สําหรับมอบใหหมูบานเปนอุปกรณกีฬา
หมูบานประจําป 2557 ตั้งจายจากเงินรายได

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
รวม
350,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รวม
350,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ และจัดงานวันสงกรานต วันผูส ูงอายุแหงชาติ
ประจําป 2557 ตัง้ จายจากเงินรายได

แผนงานการเกษตร
งานอนุรกั ษแหลงน้าํ และปาไม

รวม

100,000 บาท

งบดําเนินการ
รวม
100,000 บาท
หมวดคาใชสอย
รวม
50,000 บาท
ประเภทรายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปลูกปาชุมชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดนางแกว
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุการเกษตร
รวม
50,000 บาท
เพื่อจายเปนพันธไมตางในการปลูกในวันสําคัญทางศาสนา วันรัฐพิธีสําคัญตางๆ
ตัง้ จายจากเงินรายได

แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา

รวม

450,000 บาท

งบดําเนินการ
รวม
450,000 บาท
หมวดคาวัสดุ
รวม
250,000 บาท
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร
รวม
250,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสารสม และคลอรีน เพื่อใชในกิจการประปาในการบริหารงานของ อบต.หาดนางแกว
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
200,000 บาท
ประเภทคาไฟฟา
รวม
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาในกิจการประปาในการบริหารงานของ อบต.หาดนางแกว
ตัง้ จายจากเงินรายได
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