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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556

ของ
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
---------------------------------------- --

ทานประธานฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลควนโดน
บัดนี้
ถึงเวลาที่คณะผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล จึงขอแถลงใหทานประธานฯ และสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ .ศ. 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 องคการบริหาร
สวนตําบลควนโดน มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
23,322,802.10 บาท
1.1.2 เงินสะสม
7,835,250.30 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
5,771,461.43 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพัน และยังไมได เบิกจาย
จํานวน - โครงการ
โครงการรวม
บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
จํานวน - โครงการ โครงการรวม
บาท
1.2 เงินกูคงคาง
บาท
2. การบริหารงานงบประมาณ ในปงบประมาณ พ .ศ. 2555
(1) รายรับจริง ทั้งสิ้น
16,278,925.13 บาท ประกอบดวย
- หมวดภาษีอากร
- หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน
- หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

68,135.14
105,157.85
97,425.76
20,650.00

บาท
บาท
บาท
บาท

- 3- หมวดรายไดเบ็ด เตล็ด
- หมวดรายไดจากทุน
- หมวดภาษีจัดสรร
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหโดยระบุวัตถุ ประสงค

1,900.00 บาท
บาท
5,686,915.91 บาท
10,298,740.47 บาท
6,718,344.34 บาท
(3) รายจาย ...

(3) รายจายจริง
จํานวน 11,146,397.20 บาท ประกอบดวย
- งบกลาง
386,764.00 บาท
- งบบุคลกร
3,943,639.00 บาท
- งบดําเนินการ
3,570,860.20 บาท
- งบลงทุน
1,987,034.00 บาท
- งบรายจายอื่น
บาท
- งบเงินอุดหนุน
1,258,100.00 บาท
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
4,316,696.54 บาท
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน
7,737,483.70 บาท

*****************************************
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
2.1 รายรับ
หมวด
ก. รายไดจัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
(411000)
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)
- ภาษีบํารุงทองที่
(411002)
- ภาษีปาย
(411003)
- อากรการฆาสัตว
(411004)
- อากรรังนกอีแอน
(411005)

รวมภาษีอากรจัดเก็บเอง
2. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสุรา
- คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
- คาธรรมเนียมการขอจัดตั้งตลาดเอกชน

(412000)
(412103)
(412104)
(412109)

รับจริง
ป 2554

ประมาณการ
ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

9,937 106,013 10
200 - 19,135 66

20,000
80,000
500
500
40,000

135,285 76

141,000 -

111,000 -

5 82
31,990 2,000 -

500 60,000 2,000 -

500 80,000 2,000 -

-

30,000
60,000
500
500
20,000

-

- 5- คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
(412128)
- คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร
(412202)
- คาปรับผิดสัญญาจาง
(412210)
- คาใบอนุญาตประกอบกิจการคาอัน ตรายตอสุขภาพ(412303)
- คาใบอนุญาตใชสถานที่จําหนายอาหาร
(412304)

รวมคาธรรมเนียมคาปรับใบอนุญาตจัดเก็บเอง
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

(413000)
(413003)

รวมรายไดจากทรัพยสิน
4. หมวดรายไดจากกิจการที่เกี่ยวกับการพาณิชย ( 414000)
- รายไดจากกิจการตลาดสด

(414006)

รวมรายไดจากกิจการพาณิชย
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

29,225
2,600
2,200

-

1,000
50,000
6,000
3,000

-

5,000
1,000
30,000
3,000
4,500

-

68,020 82

122,500 -

126,000 -

96,622 44

100,000 -

130,000 -

96,622 44

100,000 -

130,000 -

26,460

-

30,000 -

25,000 -

26,460

-

30,000 -

25,000 -

500

-

2,000 -

2,000 -

87,128 88

30,000 -

10,000 -

87,628 88

32,000 -

414,017 90

425,500 -

12,000 404,000 -

(415000)

- คาจําหนายแบบพิมพ /คํารอง /เอกสารสอบราคา /
ประกวดราคา
( 415006)
- รายไดเบ็ดเตล็ด
(415999)
รวมรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมหมวดรายไดที่จัดเก็บเอง (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

ข. รายได ...

หมวด
ข. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร (412000)
1. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน (412001)
2. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ (421002)
3. ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
(412004)
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(412005)
5. ภาษีสุรา
( 412006)
6. ภาษีสรรพสามิต
(412007)
7. คาภาคหลวงปาไม
(412011)

รับจริง
ป 2554

5,001,634
1,470,123
60,880
846,088
2,038,275
6,124

ประมาณการ
ป 2555

02
24
65
92
77
30

5,000
3,323,500
3,000,000
5,000
650,000
2,000,000
500

ประมาณการ
ป 2556

-

5,000
4,500,000
2,300,000
5,000
700,000
2,000,000
500

-

- 68. คาภาคหลวงแร
(412012)
9. คาภาคหลวงปโตรเลียม
( 412013)
10.คาที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ (421014)
11.คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย (ประมวล กม .ที่ดิน) (412015)
12. คาธรรมเนียมน้ําบาดาล
(412017)
รวมรายไดรัฐบาลจัดเก็บใหทั้งสิ้น
รวมรายไดจัดเก็บเองและรายไดที่รัฐจัดเก็บใหทั้งสิ้น
ค. เงินชวยเหลือ
- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา (431002)
รวมเงินชวยเหลือ
รวมรายรับทั้งหมด (ก + ข + ค)

52,576 96
46,216 04
- 4,672
-

-

40,000 40,000 - -

25,000 43,500 7,000 -

10,000 500 -

10,000 - -

9,526,591 90
9,940,609 80

9,074,500 - 9,596,000 9,500,000 - 10,000,000 -

6,577,051

9,000,000 -

-

6,577,051 9,000,000
16,517,660 80 18,500,000

12,000,000 12,000,000 22,000,000 -

คําแถลง...

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

- 7รายรับ
รายไดจัดเก็บ
- หมวดภาษีอากร
- หมวดคาธรรมเนียมคา ปรับและใบอนุญาต
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน
- หมวดรายไดจากกิจการที่เกี่ยวกับการพาณิชย
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- หมวดภาษีจัดสรร
- หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมรายไดจัดเก็บเองและรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บให
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รวมรายไดทั้งสิ้น

รายรับ จริง
ป 2554

ประมาณการ
ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

135,286.76
68,020.82
96,622.44
26,460.00
87,628.88
414,017.90

114,000.00
122,500.00
100,000.00
30,000.00
32,000.00
425,500.00

111,000.00
126,000.00
130,000.00
25,000.00
12,000.00
404,000.00

9,417,002.60 8,983,500.00
109,589.30
91,000.00
9,526,591.90 9,074,500.00

9,510,000.00
86,000.00
9,596,000.00

9,940,609.80 9,500,000.00 10,000,000.00
6,577,051.00 9,000,000.00 12,000,000.00
6,577,051
9,000,000.00 12,000,000.00
16,517,660.80 18,500,000.00 22,000,000.00
คําแถลง...

คําแถลงงบประมาณ

- 8ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
2.2 รายจาย
งบ
งบเงินอุดหนุน
งบบุคลากร
งบลงทุน
งบกลาง
งบดําเนินการ
งบรายจายอื่น
รวมรายจายงบประมาณ
รวม

รายจายจริง
ป 2554
1,427,054
3,202,000.53
3,256,360
2,754,171
6,006,564.30
222,908.13
16,896,057.96
18,869,057.96

รายจายจริง
ป 2555
1,488,000
5,668,860
2,753,300
898,800
7,691,040
18,500,000
18,500,000

ประมาณการ
ป 2556
1,401,600
7,737,660
3,440,900
1,037,840
8,382,000
22,000,000
22,000,000

งบประมาณ ...
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบล
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

บันทึกหลักการ ...
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ .ศ. 2556
ขององคการบริหารสวนตําบลควนโด น
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
-----------------------------------------------

หลักการ
ดาน
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห
ดานการเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
ดานการดํา เนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
8,457,240
60,000
4,803,740
1,432,680
280,000
40,000
1,390,000
200,000
4,098,500
200,000
1,037,840
22,000,000
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เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่นตลอด
ปงบประมาณ พ .ศ. 2556 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อ
สมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบตอไป
รายจาย ...

12

งาน

งานบริหารทั่วไป

งบ
รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

00111
4,232,480
1,937,860
31,900
20,000
6,222,240

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
00112
-

งานบริหารงานคลัง

รวม

00113
1,385,000
850,000
2,235,000

5,617,480
2,787,860
31,900
20,000
8,457,240

13

งบ
รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งาน
งานบริหารทั่วไป
งานเทศกิจ
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
00121
00122
-

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
00123
60,000
-

รวม

60,000
-

14

งบเงินอุดหนุน
รวม

-

งาน
งบ
รหัส
งบบุคลากร

-

60,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไป
งานสวัสดิการสังคมและสังคม
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
สงเคราะห
00231
00232
-

60,000

รวม

-

15

งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

-

งาน

200,000
200,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งานสงเสริมและสนับสนุน

200,000
200,000

รวม

16

งบ
รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

การสรางความเขมแข็งของชุมชน
00251
-

ความเข็มแข็งชุมชน
00252
40,000
40,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน

40,000
40,000

17

งาน

อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รวม

งบ
รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

00321
160,000
160,000

00322
40,000
40,000

200,000
200,000
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งาน
งบ
รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
00211
1,026,600
480,000
9,000
1,515,600

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียน
งานระดับ
และประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
00212
00213
2,201,540
105,000
981,600
3,288,140
-

งานศึกษา
ไมกําหนดระดับ
00214
-

รวม

1,026,600
2,681,540
114,000
981,600
4,803,740
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งาน
งบ
รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาและ
ศาสนา วัฒนธรรม
วัฒนธรรมทองถิ่น
และนันทนาการ
00261
00262
00263
430,000
670,000
290,000
430,000
960,000

งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการ
ทองเที่ยว
00264
-

รวม

1,100,000
290,000
1,390,000
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งาน
งบ
รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
00221
479,680
634,000
9,000
-

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
00222
00223
95,000
105,000
-

งานศูนยบริการ
สาธารณสุข
00224
-

รวม

479,680
834,000
9,000
-
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งบเงินอุดหนุน
รวม

1,122,680

งาน
งบ
รหัส
งบบุคลากร

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
00241
-

30,000
125,000

80,000
185,000

-

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
งานสวนสาธารณะ งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
00242
-

00243
-

00244
-

110,000
1,432,680

งานบําบัด
น้ําเสีย
00245
-

รวม

-
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งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

-

งาน
งบ

-

-

280,000
280,000

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
และการโยธา

-

280,000
280,000

รวม
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รหัส
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวม

00311
613,900
198,600
19,000
831,500

รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน

00312
3,267,000
3,267,000

613,900
198,600
3,286,000
4,098,500
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อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานงบกลาง
งาน

งบกลาง

รวม

00411
1,037,840
1,037,840

1,037,840
1,037,840

งบ
รหัส
งบกลาง
รวม
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ขอบัญญัติตําบล
งบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล
--------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติตําบลขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลควนโดน และโดยอนุมัติของนายอําเภอควนโดน ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา “ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
ขอ 2 ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
22,000,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ไดดังนี้
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานบริหารทั่วไป
(1) แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 8,457,240.- บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
60,000.- บาท
ข. ดานบริการชุ มชนและสังคม
(1) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 4,803,740.- บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 1,432,680.- บาท
(3) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 280,000 บาท
(4) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม
40,000.- บาท
(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ยอดรวม 1,390,000.- บาท
(6) แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม 200,000.- บาท
ค. ดานการเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 4,331,500.- บาท
(2) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 200,000.- บาท
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
(1) แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 804,840.- บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
บาท
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ขอ 6 ใหนายก...

ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล และคณะผูบ ริห าร ปฏิบัติการเบิกจายเงิน งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ประกาศ ณ
ลงนาม……………………….………………
( นายบุรินทร ตาเดอิน )
นายกองคการบริหารสวนตําบลควนโดน

อนุมัติ

ลงนาม……………………………………..
( นายทวีวุฒิ สังขศิริ )
นายอําเภอควนโดน
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญ ญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
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องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน
จังหวัดสตูล
------------------------------------------ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น
รวม 22,000,000.- บาท
1. รายได จัดเก็บเอง
404,000.- บาท
1.1 หมวดภาษีอากร (411000)
รวม 111,000.- บาท แยกเปน
- ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน (411001)
30,000.- บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่จัดเก็บได
- ภาษีบํารุงทองที่ (411002)
60,000.- บาท
ประมาณการไว ต่ํากวาปที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่จัดเก็บได จริง
- ภาษีปาย (411003)
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

500.- บาท

- อากรฆาสัตว (411004)

500.- บาท
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ประมาณการไว เทากับ ปงบประมาณที่ผานมา
- อากรรังนกอีแอน (411005)
20,000.- บาท
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยเที ยบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
1.2 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (412000) รวม 126,000.-บาท แยกเปน
- คาธรรมเนียมใบอนุญาตจําหนายสุรา (412103)
500.- บาท
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา
- คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะ มูลฝอย (412104)
80,000.- บาท
ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากเพิ่มพื้นที่การบริการจัดการขยะ
- คาธรรมเนียมการขอจัดตั้งตลาดเอกชน (412109)
ประมาณการไว เทากับปงบประมาณที่ผานมา

2,000.- บาท

- คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย (412128)
5,000.- บาท
เนื่องจากไดรับการถายโอนการจดทะเบียนพาณิชยจากองคการบริหารสวนจังหวัดสตูล
- คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร (412202)
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

1,000.- บาท

- คาปรับ …
- คาปรับผิดสัญ ญาจาง (412210)
30,000.- บาท
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนผูผิดสัญญาในปที่ผานมา
- คาใบอนุญาตประกอบกิจการคาอันนารังเกียจ (412303)
3,000.- บาท
ประมาณการไว ต่ํากวาปที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่ จัดเก็บได
- คาใบอนุญาตใชสถานที่จําหนายอาหาร (412304)
4,500.- บาท
ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมาโดยเทียบเคียงจากจํานวน ที่จัดเก็บได
1.3 หมวดรายไดจากทรัพยสิน (413000)
รวม 130,000.- บาท แยกเปน
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003)
130,000.- บาท
ประมาณการไว สูงกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่ไดรับเมื่อ
ปงบประมาณที่ผานมา
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1.4 หมวดรายไดจากกิจการที่เกี่ยวกับการพาณิชย (414000) รวม 25,000.-บาท แยกเปน
- รายไดจากกิจการตลาดสด (414006)
25,000.- บาท
ประมาณการไว ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่จัดเก็บได
1.5 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (415000)
รวม 12,000.- บาท แยกเปน
- คาจําหนายแบบพิมพ /คํารอง /เอกสารสอบราคา /
เอกสารประกวดราคา (415006)
2,000.- บาท
ประมาณการไว เทากับ ที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจําหนายแบบพิมพไดนอยลง
- รายไดเบ็ดเตล็ด (415999)
10,000.- บาท
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาโดยเทียบเคียงจากจํานวนที่จัดเก็บได
2. รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลว จัดสรรให (420000)
2.1 หมวดภาษีจัดสรร (421000)
- คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน (421001)
ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

จํานวน 9,596,000.- บาท
รวม 9,596,000.- บาท แยกเปน
5,000.- บาท

- ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ .ร.บ.กําหนดแผนฯ (421002)
4,500,000.- บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมาโดยเทียบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 (421004)
2,300,000.- บาท
ประมาณการไว ต่ํากวาปที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)
ประมาณการไวเทากับป งบประมาณที่ผานมา

5,000.- บาท

- ภาษีสุรา ...
- ภาษีสุรา (421006)
700,000.- บาท
ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
- ภาษีสรรพสามิต (421007)
2,000,000.- บาท
ประมาณการไว เทากับ ปที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
- คาภาคหลวงปาไม (421011)
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา

500.- บาท
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- คาภาคหลวงแร (421012)
25,000.- บาท
ประมาณการไว ต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
- คาภาคหลวงปโตรเลียม (421013)
43,500.- บาท
ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา โดยเทียบเคียงจากจํานวนที่รับจริง
- คาที่เก็บตามกฎหมายวาดวยอุ ทยานแหงชาติ (421014)
7,000.- บาท
ประมาณการรายไดเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดวาจะไดรับสรรตามกฎหมาย
วาดวยอุทยานแหงชาติ
- คาธรรมเนียมการจดทะ เบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย
(ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ) (421015)
10,000.- บาท
ประมาณการไวเทากับป งบประมาณที่ผานมา
3. รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (430000)
- เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่
และภารกิจถายโอนเลือกทํา (431002)

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

12,000,000.- บาท
12,000,000.- บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สํานักปลัด อบต.
---------------------------------------------------งบประมาณรายจายจํานวนทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น

6,722,240.- บาท

แผนงานบริหารทั่วไป (00110)

รวม

6,222,240.- บาท

งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม

6,222,240.- บาท

งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายการเมือง ) (521000)
1. เงินเดือนนายก /รองนายก (210100)
เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกนายก 19,680.- บาท /เดือน
และรองนายก อบต . 2 คน ๆ ละ 10,820.- บาท /เดือน/คน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 4,232,480.- บาท
รวม 2,129,640.- บาท
จํานวน 495,840.- บาท

2. เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก /รองนายก (210200)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง
ใหแกนายก อบต . 1,600.- บาท/เดือน
และรองนายก อบต . 2 คน ๆ ละ 800.- บาท/เดือน/คน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

38,400.- บาท

3. เงินคาตอบแทนพิเศษนายก /รองนายก (210300)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษให แก
นายก อบต . 1,600.- บาท/เดือนและ
รองนายก อบต . 2 คน คนละ 800.- บาท/เดือน/คน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

38,400.- บาท
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4. เงินเดือนคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต . (210400)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการ
นายก อบต . 6,880.- บาท/เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

82,560.- บาท

5. เงินเดือน ...
5. เงินเดือนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต . (210600)
คาตอบแทนประธานสภา อบต .
10,820 บาท/เดือน
คาตอบแทนรองประธานสภา อบต . 8,850 บาท /เดือน
คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต .
6,880 บาท /เดือน
คาตอบแทนสมาชิกสภา อบต .
6,880 บาท /เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน 1,474,440.- บาท

เงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสํานักปลัด อบต
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 2,102,840.- บาท
จํานวน 1,309,560.- บาท

2. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจายเปน เงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิ ใหแก
พนักงานสวนตําบล สํานักปลัด ขาราชการระดับตน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริ หารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

140,000.- บาท

3. เงินประจําตําแหนง (220300)
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัด อบต .
3,500.- บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

42,000.- บาท

4. คาจางพนักงานจาง (220600)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป

527,520.- บาท
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
5. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)
จํานวน
เพื่อจายเปน เงินเพิ่ม คาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ
และพนักงานจางทั่วไป ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

83,760.- บาท

งบดําเนินการ…

งบดําเนินการ (530000)

รวม

1,937,860.- บาท

คาตอบแทน (531000)
รวม
140,000.- บาท
1. คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน
รวม
50,000.- บาท
แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
- คาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทน อปพร . องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
ในกรณีมีคําสั่งใช อปพร . ปฏิบัติงานในศูนย อปพร . หรือนอกที่ตั้งศูนย
อปพร. ไมนอยกวา 8 ชั่วโมง ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
และตั้งจายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3795
ลงวันที่ 17 พ.ย. 2552 (รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556– 2558) หนา 57 ขอ (10)
- คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงาน ลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

20,000.- บาท

2. คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวล าราชการ
ใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการตามคําสั่งนายก อบต . ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป

40,000.- บาท
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
3. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)
จํานวน
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลแกผูบริหาร พนักงานสวนตําบล
และครอบครัวที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

50,000.- บาท

คาใชสอย...

คาใชสอย (532000)
รวม
1,217,860.- บาท
1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน
380,000.- บาท
เพื่อจายใหไดมาซึ่งบริการ
- คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ
- คาซักฟอก คาระวางรถบรรทุก
- คาตักสิ่งปฏิกูล
- คาโฆษณาและเผยแพร
- คาเบี้ยประกัน
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาแบกหามสัมภาระ จางเหมาแรงงานทําความสะอาด
และงานทั่วไป คาบริการกําจัดปลวก คาจางเหมา ทําความสะอาด คาจางเหมาซอมแซมทรัพยสิน
คาจางเหมาติดตั้งระบบไฟฟา สํานักงาน ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา ลางอัดขยายรูป
คาจางถายเอกสาร คาจางเย็บหนังสือ เขาปกรายงาน ปกหนังสือ จางเหมาจัดทําวีดีทัศนผลงาน
ขององคการบริหารสวนตําบล คาจางเหมาทํารายงาน ผลงานการปฏิบัติงานประจําป
คาจางเหมาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธผลงานเพื่อ เขารวมการจั ดนิทรรศการตาง ๆ
คาจางติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต หรือโปรแกรมตาง ๆ คาจางเหมาจัดทําปาย
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โฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
รวม
- คารับรอง
จํานวน
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาเยี่ยมนิเทศงาน การศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

45,000.- บาท
15,000.- บาท

- คาเลี้ยงรับรอง
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้ง หรือคาเลี้ยงรับรองคณะประชุมรวมระหวาง
องคกรปกครองสวนท องถิ่นอื่น หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรเอกชนที่เกี่ยวของกับกิจการสภา หรืองานอื่นที่อยูใน
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏตามแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

15,000.- บาท

- คาใชจายในการจั ดงานรัฐพิธีตาง ๆ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ เชน
คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการจัดงานรัฐพิธี คาจัดทําปาย
งานรัฐพิธี คาประชาสัมพันธงานรัฐพิธี คาจัดซื้อธงตราสัญลักษณ
อุปกรณไฟประดับ ฯ ลฯ เพื่อใชในงานรัฐพิธีสําคัญ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

15,000.- บาท

รายจาย ...
รวม 542,860.- บาท

3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- คาใชจายในการจัดประชุมประชาคมหมูบานตําบล
จํานวน 35,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประชุมประชาคมหมูบาน การประชุม
ประชาคมตําบล เปนคาจัดเลี้ยงอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณตาง ๆ
เพื่อใชประกอบในการจัดประชุม ในการจัดทําแผนชุมชน การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป การรวมแสดงความคิดเห็น
การทําประชาพิจารณ การลงประชามติ การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปราก ฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 56 ขอ (5)
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- คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้ง
จํานวน 52,860.- บาท
เพื่อใชจายในการเลือกตั้ง ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 173 ขอ (17)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 195,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ
ในการเดินทางไปราชการ เพื่อการอบรมสัมมนาของผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต . พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคาสมัครลงทะเบียน เพื่อเขารับการฝกอบรม
ของผูบริหารสมาชิกสภา อบต . พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

190,000.- บาท

- คาบอกรับวารสาร
จํานวน 70,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาบอกรับวารสาร สิ่งพิมพ คาจัดซื้อหนังสือ
ระเบียบกฎหมายเพื่อไวใชเปนคูมือในการปฏิบัติราชการ
ของผูบริหาร และพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. คาใชจาย…

4. คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนต
รถจักรยานยนต เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
เครื่องปรับอากาศ เ ครื่องถายเอกสาร โตะ เกาอี้ทํางาน
อาคารสํานักงาน

จํานวน 250,000.- บาท
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- คาบํารุงหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอมแซมถนน
- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินอื่นอันเปนทรัพยสินของ
อบต . หรือซอมแซมสิ่งอันเปนทรัพยสินสาธารณะ เชน
ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ ระบบประปาหมูบาน ซอมแซมหอกระจายขาว
เสียงตามสาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
คาวัสดุ (533000)
1. คาวัสดุสํานักงาน (330100)
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องใช สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม
ปากกา ไมบรรทัด ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม
368,000.- บาท
จํานวน 40,000.- บาท

2. คาวัสดุไฟฟ าและวิทยุ (330200)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุหรืออุปกรณไฟฟา เชน ฟวส สายไฟฟา
ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ ที่ใชในอาคารสํานักงาน
และอาคารอันเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

8,000.- บาท

3. คาวัสดุงานบานงานครัว (330300)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ แปรงขัดหองน้ํา ไมกวาด จาน ชาม แกวน้ํา
น้ํายาลางจาน น้ํายาขัดหองน้ํา ถังน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงิ นรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

9,000.- บาท

4. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)
จํานวน 280,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง
หรือน้ํามันหลอลื่นตาง ๆ ฯลฯ สําหรับใชกับรถยนต สวนกลาง
รถยนตบรรทุกน้ํา รถจักรยานยนต เครื่องตัดหญาแขนออน
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
5. คาวัสดุคอม…
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5. คาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน หมึกเครื่องปริ้นเตอร
วัสดุอุปกรณสําหรับบันทึกขอมูล แผนซีดี ดีวีดี ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

30,000.- บาท

6. คาวัสดุเครื่องบริโภค (วัสดุอื่น) (331700)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําสะอาด เพื่อบริการประชาชน
ผูมาติดตอราชการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน

1,000.- บาท

คาสาธารณูปโภค (534000)
รวม 212,000.- บาท
1. คาไฟฟา (340100)
จํานวน 95,000.- บาท
เพื่อจายเปนคากระแสไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลและอาคารอันเปนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
และคากระแสไฟฟาจากการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟาที่องคการบริหาร
สวนตําบลไดรับการถายโอนภารกิจจ ากกรมชลประทาน
คากระแสไฟฟาสนามกีฬา ประจําตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2. คาน้ําประปา (340200)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชบริการน้ําประปาสํานักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้ งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)

6,000.- บาท

3. คาโทรศัพท (340300)
จํานวน 96,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรศัพทสําหรับสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบล คาบริการอินเตอรเน็ตตําบล
คาบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
4. คาไปรษณีย (340400)
เพื่อจายเปนคาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตรา ไปรษณีย
คาใชบริการไปรษณีย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

จํานวน 15,000.- บาท

41

งบลงทุน ...

งบลงทุน (540000)

รวม

31,900.- บาท

คาครุภัณฑ (541000)
รวม
31,900.- บาท
1. ซื้อจอรับภาพ จํานวน 1 จอ
จํานวน
9,900.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อจอรับภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปนชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทแยงมุมไมนอยกวา 100 นิ้ว
- จอมวนเก็บในกลองได
- บังคับขึ้นลง หยุด ดวยสวิตชหรือรีโมทคอนโทรล
- ใชไฟฟา AC 220 โวลท 50 เฮิรตซ
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 173 ขอ (19)
2. ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 22,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจกเตอร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอรและวีดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2,000 ANSI Lumens ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 173 ขอ (19)
งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม
1. เงินอุดหนุน อบต .วังประจัน ดําเนินโครงการศูนยขอมูลขาวสาร ระดับอําเภอ จํานวน
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน อบต . วังประจัน ดําเนินโครงการ
ศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัสบัญชี 00111
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 181 ขอ (1)

20,000.- บาท
20,000.- บาท
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แผนงานการ…

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

รวม

60,000.- บาท

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวม

60,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม

60,000.- บาท

คาตอบแทน

จํานวน

คาใชสอย (532000)

รวม

-

บาท

60,000.- บาท

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม 60,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- คาใชจายในการฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร . ประจําป 2556
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร . ประจําป 2556
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 56 ขอ (4)
- โครงการจัดตั้งดานตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม
จํานวน 15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานจัดตั้งดานตรวจรวมกับอําเภอ
สถานีตํารวจภูธรควนโดน กํานัน / ผูใหญบานในพื้นที่
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 184 ขอ (10)

43
- โครงการจัดตั้งดานตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต
จํานวน 15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานจัดตั้งดานตรวจรวมกับอําเภอ
สถานีตํารวจภูธรควนโดน กํานัน / ผูใหญบานในพื้นที่
ตั้งจายจากเงินอุดหนุน ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 184 ขอ (10)

แผนงานสังคม...

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)

รวม

200,000.- บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)

รวม

200,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม

200,000.- บาท

คาตอบแทน

จํานวน

คาใชสอย (532000)

รวม

-

บาท

200,000.- บาท

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม 200,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการจั ดงานวันผูสูงอายุ ประจําป 2556
จํานวน 150,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันผูสูงอายุของ อบต .ควนโดน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 60 ขอ (2)
- โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ ประจําป 2556
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ

จํานวน 50,000.- บาท
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ผูพิการของ อบต.ควนโดน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 65 ขอ 22

แผนงานสราง ...

แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)

รวม

40,000.- บาท

งานสงเสริมและสนับสนุน ความเขมแข็งชุมชน (00252)

รวม

40,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม

40,000.- บาท

คาตอบแทน

จํานวน

คาใชสอย (532000)

รวม

-

บาท

40,000.- บาท

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม 40,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการอบรมกลุมสตรี
จํานวน 40,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการอบรมกลุมสตรี
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเข มแข็งชุมชน (00252)
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(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 57 ขอ (7)

แผนงานการเกษตร ...

แผนงานการเกษตร (00320)

รวม

200,000.- บาท

งานสงเสริม การเกษตร (00321)

รวม

160,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม

160,000.- บาท

คาตอบแทน

จํานวน

คาใชสอย (532000)

รวม

-

บาท

160,000.- บาท
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1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม 160,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการจัด งานวันนาปรัง ประจําป 2556
จํานวน
50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ จัดงานวันนาปรัง
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การเกษตร (00320)
งานสงเสริม การเกษตร (00321)
(รายละเอียดตามแผนพั ฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 74 ขอ (1)
- โครงการฝกอบรมเกษตรชี ววิถีแบบผสมผสานตาม
จํานวน
แนวพระราชดําริ ประจําป 2556
เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเกษตรชีววิถีแบบผสมผสาน
ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 75 ขอ (4)

50,000.- บาท

- โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพแกกลุมเกษตรกรตําบลควนโดน
จํานวน 60,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกร
ตําบลควนโดน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 74 ขอ (2)

แผนงาน...

แผนงานการเกษตร (00320)

รวม

40,000.- บาท

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)

รวม

40,000.- บาท
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งบดําเนินการ (530000)

รวม

คาตอบแทน

จํานวน

คาใชสอย (532000)

รวม

40,000.- บาท
-

บาท

40,000.- บาท

1. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม 40,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 10,000.- บาท
ตามแนวพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมตามแนวพระราชเสาวนียสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 158 ขอ 3
- โครงการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 159 ขอ 4
- โครงการฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวน 20,000.- บาท
และสิ่งแวดลอม
เพื่อจายเปนคาใชจายในการ ฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 158 ขอ 2

รายละเอียดงบประมาณ ....
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สวนการคลัง
-----------------------------งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

รวม

2,235,000.- บาท

แผนงานบริหารทั่ว ไป (00111)

รวม

2,235,000.- บาท

งานบริหารการคลัง (00113)

รวม

2,235,000.- บาท

งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนการคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 1,385,000.- บาท
รวม 1,385,000.- บาท
จํานวน 985,000.- บาท

2. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจายเปนเงิน คาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิฯ
ของพนักงานสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)

จํานวน 200,000.- บาท

3. คาจางพนักงานจาง (220600)
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจของสวนการคลัง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)

จํานวน 150,000.- บาท

4. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
สวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)

จํานวน 50,000.- บาท
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งบดําเนินการ ...

งบดําเนินการ (530000)

รวม

850,000.- บาท

คาตอบแทน (531000)
จํานวน 255,000.- บาท
1. คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
รวม
80,000.- บาท
- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางงานกอสราง
จํานวน
60,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง
งานกอสราง ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)
- คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแกพนักงาน ลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)

20,000.- บาท

2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310200)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)

50,000.- บาท

3. คาเชาบาน (310400)
เพื่อจายเปนคาเชาบาน คาเชาซื้อบาน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)

จํานวน

50,000.- บาท

4. เงินชวยเหลือการศึกษาบุ ตร (310500)
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

จํานวน

35,000.- บาท
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บริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)
5. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)

จํานวน

40,000.- บาท

คาใชสอย...

คาใชสอย (532000)
รวม
535,000.- บาท
1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริ การ (532000)
จํานวน 100,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูชวยสวนการคลัง จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)
2. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา ลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม

415,000.- บาท

จํานวน 120,000.- บาท

- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ของพนักงาน สวนตําบล
และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)

จํานวน 90,000.- บาท

- โครงการจัดทําแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อจายเปนคาดําเนินโครงการจัดทําแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพยสิน ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป

จํานวน 200,000.- บาท
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111) งานบริหารงานคลัง (00113)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 183 ขอ (7)
- โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่
จํานวน
เพื่อจายเปน คาดําเนินการโครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่ประจําป 2556
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 182 ขอ (1)

5,000.- บาท

3. คาใชจาย…

3. คาใชจ ายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เครื่องปรับอากาศ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารงานคลัง (00113)

20,000.- บาท

คาวัสดุ (533000)

รวม

60,000.- บาท

1. คาวัสดุสํานักงาน (330100)
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานของสวนการคลัง เชน
กระดาษ สมุดบัญชี แบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารการคลัง (00113)

จํานวน 40,000.- บาท

2. คาวัสดุคอมพิวเตอร (330400)
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน เครื่องปริ้นเตอร
หมึกเครื่องปริ้นเตอร วัสดุอุปกรณสําหรับบันทึกข อมูล
แผนซีดี ดีวีดี ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน 20,000.- บาท
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ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00111)
งานบริหารการคลัง (00113)

รายละเอียดงบประมาณ …

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-----------------------------งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

รวม

6,193,740.- บาท

แผนงานการศึกษา (00210)

รวม

4,803,740.- บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

รวม

1,515,600.- บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม

1,026,600.- บาท
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เงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
รวม 1,026,600.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 622,200.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มตามวุฒิ
ของพนักงานสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

จํานวน 78,000. - บาท

3. คาจางพนักงานจาง (220600)
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ และจายเปนเงินสมทบ
คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน )
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

จํานวน 172,680.- บาท

4. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)
จํานวน 153,720.- บาท
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง
ตามภารกิจ และเปนเงินเพิ่มฯ สมทบพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถายโอนจากกรมการพัฒน าชุมชน)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบดําเนินการ…
งบดําเนินการ (530000)

รวม 480,000.- บาท

คาตอบแทน (531000)
รวม 120,000.- บาท
1. คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
รวม
20,000.- บาท
- คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักง าน ลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ
ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

จํานวน 40,000.- บาท

3. เงินคาเชาบาน (310400)
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตํา บลและผูสิทธิ
ตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 296
ลงวันที่ 25 ม.ค. 50 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

จํานวน 30,000.- บาท

4. เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 00211

จํานวน 30,000.- บาท

คาใชสอย…

คาใชสอย (532000)
1. รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)

รวม 300,000.- บาท
จํานวน 120,000.- บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนั งสือ เชน คาจางเหมาบริการเขาเลม
เย็บเลมหนังสือ /เอกสาร คาถายเอกสาร และอื่น ๆ
- คาซักฟอก เชน คาจางเหมาซัก อบ รีด และอื่น ๆ
- คาจางเหมาบริการอื่น ๆ เชน คาลางอัดภาพ คาจางเหมาติดตั้งปาย
คาจางเหมาประดับผา ทิวธง คาจางเหมาเดินสายไฟ คาจางเหมา
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร คาจางเหมาผูชวยครูผูดูแลเด็ก คาจางเหมาแมบาน
พนักงานทั่วไป ตลอดจนคาจางเหมาบริการอื่น ๆ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211
2. รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
รวม 20,000.- บาท
- คารับรอง
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งคาบ ริการและคาใชจายอื่น
ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานของสวนการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตําบลควนโดน ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- คาเลี้ยงรับรอง
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ
หรือหนังสือรับรองกระทรวงมหาดไทย และกา รประชุมตาง ๆ
ของสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
3. รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
130,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 80,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง
ระหวางการเดินทางไปราชการ และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตา มระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ .ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- คาใชจาย…
- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคาสมัครลงทะเบียน /สัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2549
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

จํานวน 50,000.- บาท

4. คาบํารุงรักษาและซอมแซม ทรัพยสิน (320400)
รวม 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงซอมแซมครุภัณฑ เชน คอมพิวเตอรพรอม
อุปกรณประกอบดวย โตะ เกาอี้ ตูเ ก็บเอกสาร และคาบํารุงหรือ
ซอมแซมทรัพยสินอื่น อันเปนทรัพยสินของสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถใชไดตามปกติ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
คาวัสดุ (533000)
รวม
60,000.- บาท
1. คาวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 40,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชสํานักงาน เชน กระดาษ
แฟม ปากกา คลิป ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟมสมุด ตรายาง
ซอง ธงชาติ ธงสัญลักษณ เสาประดับธง แบบพิมพ ปายตาง ๆ
ตระแกรงวางเอกสาร ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2. คาวัสดุคอมพิวเตอร (330100)
จํานวน
เพื่อจายเปนวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึกขอมูล
เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพสําหรับเครื่องพิมพ
คอมพิวเตอร ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพแบบเลเซอร
แผนกรองแสง กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผงแปนอักขระ
หรือแปนพิมพ เมนบอรด เมมโมรี่ชิป คัตซีทฟดเดอร เมาส
พริ้นเตอร เครื่องกระจายสัญญ าณ แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส
เครื่องอานและบันทึกขอมูลแบบตาง ๆ เครื่องอานขอมูลแบบซีดีรอม
โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอรฟแวร เปนตน

20,000.- บาท
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

งบลงทุน…

งบลงทุน

รวม

9,000.- บาท

คาครุภัณฑ (541000)
รวม
9,000.- บาท
1. ครุภัณฑสํานักงาน (410100)
รวม
9,000.- บาท
- จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน 9,000.- บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อโตะทํางานระดับ 1 จํานวน 2 ชุด
(ตั้งจายตามราคาทองตลาด ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 169 ขอ (1)

งานระดับ ...
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม

3,288,140.- บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม

งบดําเนินการ (530000)

รวม

คาใชสอย (532000)

จํานวน 950,000.- บาท

ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา ตามหนังสือที่วาการอําเภอควนโดน ดวนที่สุด
ที่ สต 0037.8/ว 410 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555
1.1 คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปน คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 125 คน จํานวน 280 วัน
จํานวน 2 ศูนย คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควนโตะเหลง
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบูเกตยามู
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา

รวม

950,000.- บาท

รวม

560,000.- บาท

-

บาท

2,201,540.- บาท

จํานวน 560,000.- บาท

(00210)
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 125 ขอ (3)
2. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556
จํานวน 150,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เชน คาปาย คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารกลางวันพรอมเครื่องดื่ม
คาของรางวัล เงินรางวัล และคาใชจายอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 125 ขอ (3)
3. โครงการบัณฑิตนอย ประจําป 2556
จํานวน 60,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการบัณฑิตนอย เชน
คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาอาหารกลางวัน
พรอมน้ําดื่ม คาจางทําวุฒิบัตร และคาวัสดุอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 127 ขอ (10)
4 โครงการ…
4. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 50,000.- บาท
อบต.ควนโดน ประจําป 2556
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการแขงขันกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต .ควนโดน ประจําป 2556
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอี ยดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 130 ขอ (22)
5. โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรใหแกเด็ก
จํานวน
และเยาวชน ประจําป 2556
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร
ใหแกเด็กและเยาวชน ประจําป 2556 เชน คาปายประชาสัมพันธ
คาจัดทําเอกสาร คาวิทยากร คาอาหารกลางวันพรอมน้ําดื่ม และ
คาวัสดุอื่น ๆ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป

60,000.- บาท
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ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 128 ขอ (11)
6. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของครูผูดูแลเด็ก
จํานวน 70,000.- บาท
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูเกี่ยวของ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานฯ เชน คาตอบแทนวิทยากร คาของที่ระลึก
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คาเชารถ และคาวัสดุอื่น ๆ เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 129 ขอ (19)
คาวัสดุ (533000)
รวม 1,251,540.- บาท
1. คาวัสดุงานบานงานครัว (330300)
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด
ถวยกาแฟ กาน้ํา คูลเลอร น้ําดื่มสะอาด จาน ชาม ถวย ชอน
แกวน้ํา ผาปูที่นอน ผาหม หมอน ฯลฯ เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลควนโดน
จํานวน 2 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
2. คาอาหารเสริม …
2. คาอาหารเสริม (นม) (330400)
รวม 1,184,040.- บาท
2.1 คาอาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลควนโดน
จํานวน 856,440.- บาท
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 4 โรงเรียน
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลควนโดน จํานวน 4 โรงเรียน จํานวน 260 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 129 ขอ (15)
2.2 คาอาหารเสริม (นม) ใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย
จํานวน 327,600.- บาท
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เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ ก จํานวน 2 ศูนย จํานวน 280 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 129 ขอ (51)
3. วัสดุการศึกษา (331500)
จํานวน 37,500.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
จํานวน 2 ศูนย จํานวน 125 คน ๆ ละ 300.-บาท/ป
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 133 ขอ (34)
งบลงทุน

รวม

105,000.- บาท

คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
รวม 105,000.- บาท
1. อาคารตาง ๆ (420700)
รวม
25,000.- บาท
1.1 โครงการติดตั้งมุงลวด
จํานวน 25,000.- บาท
เพื่อเปนคาจางเหมาติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบูเกตยามู
แยกเปน ประตูใหญ จํานวน 2 บาน, ประตูหนาตาง จํานวน 5 บาน,
ประตูเชื่อม 1 บาน ทั้งนี้ ตามแบบที่ อบต . กําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 131 ขอ (27)

1.2 โครงการจัดทํา …

1.2 โครงการจัดทําอางแป รงฟนศูนยพัฒนาเด็ก เล็กบานบูเกตยามู
เพื่อเปนคาจางเหมาจัดทําอางแปรงฟนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานบูเก็ตยามู จํานวนกอกน้ํา 10 ตัว ขนาดยาว 8.00 เมตร
สูง 60 เซนติเมตร ทั้งนี้ตามแบบที่ อบต . กําหนด

จํานวน 80,000.- บาท
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ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึก ษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 130 ขอ (23)
งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

981,600.- บาท

เงินอุดหนุน (561000)
รวม 981,600.- บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)
รวม
981,600.- บาท
1. อุดหนุนงบประมาณสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
จํานวน 951,600.- บาท
ใหกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลควนโดน ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เพื่อจายเปนเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ใหกับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลควนโดน จํานวน 4 โรงเรียน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 136 ขอ (3)
2. อุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนบานดูสน ตามโครงการมหกรรม
จํานวน 30,000.- บาท
กีฬา-กรีฑาควนโดนเกมส
เพื่ออุดหนุนงบประมาณใหโรงเรียนบานดูสน เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานกลุมเครือขายสถานศึกษาควนโดน ตามโครงการ
มหกรรมกีฬา-กรีฑา ควนโนเกมส ตามหนังสือโรงเรียนบานดูสน
ที่ ศธ 04148.055/128 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 136 ขอ (4)

แผนงาน...
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

รวม 1,390,000.- บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

รวม

430,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม

430,000.- บาท

คาใชสอย (532000)
รวม 350,000.- บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม 350,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
1. คาใชจายในโครงการแขงขันกีฬา อบต . สัมพันธตานยาเสพติด
ครั้งที่ 15 ประจําป 2556
จํานวน 270,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาระดับตําบลประจําป
เชน คาตอบแทนกรรมการตัดสิน เงินรางวัล คาวัสดุกีฬา
คาจางเตรียมสนามแขงขัน คาอาหารและน้ําดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และปอ งกันปญหา
ยาเสพติดแพรระบาดในตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 151 ขอ (1)
2. คาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนนักกี ฬาตําบลควนโดน
จํานวน 80,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดสงนักกีฬาในตําบลเขารวมการแขงขัน
ทุกชนิดกีฬา เชน คาชุดกีฬา วัสดุ อุปกรณกีฬา คาลงทะเบียนการแขงขัน
คาอาหาร คาน้ําดื่ม คาพาหนะเดินทาง และคาใชจายอื่น ๆ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 151 ขอ (3)
คาวัสดุ ( 533000)
วัสดุกีฬา (331300)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกีฬาใหกับศูนยกีฬาประจําหมูบาน เชน
ฟุตบอล วอลเลยบอล ตระกรอ เปตอง แชรบอล ตาขายและ

รวม
80,000.- บาท
จํานวน 80,000.- บาท
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อุปกรณที่ใชในการเลนกีฬา เปนตน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (0260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 152 ขอ (6)
งานศาสนา...
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

รวม

960,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม

670,000.- บาท

คาใชสอย (532000)
รวม
670,000.- บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
670,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
1. คาใชจายในโครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน ปฏิบัติศาสนกิจ
จํานวน 20,000.- บาท
ในเดือนรอมฏอน ประจําป 2556
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมเด็ก
และเยาวชนปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจําป 2556
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 142 ขอ (16)
2. คาใชจายในโครงการเขาพิธีสุนัตหมู ประจําป 2556
จํานวน
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมโครงการเขาพิธีสุนัตหมู
ประจําป 2556 เชน คาปาย คาตอบแทน วิทยากร คาอาหารวาง
พรอมเครื่องดื่ม คาของรางวัล ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 138 ขอ (1)
3. คาใชจายในโครงการจัดงานเมาลิดตําบลควนโดน ประจําป 2556
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงานเมาลิดตําบล
ควนโดน ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมท องถิ่น (00263)

จํานวน

40,000.- บาท

350,000.- บาท
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(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 138 ขอ (2)
4. คาใชจายในโครงการฝกศึกษาการอานคัมภีรอัลกรุอาน ประจําป 2556 จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกศึกษาการอานคัมภีร
อัลกรุอาน ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 142 ขอ (17)
5. คาใชจาย…

5. คาใชจายในโครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา ประจําป 2556
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา
ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 141 ขอ (14)
6. คาใชจายในโครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจําป 2556
จํานวน 40,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการจัดงาน
วันลอยกระทง ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 141 ขอ (15)
7. คาใชจายในโครงการสงเสริมสายสัมพันธในเดือนรอมฎอน ประจําป 2556 จํานวน 70,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดํา เนินโครงการสงเสริมสายสัมพันธใน
เดือนรอมฎอน ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 138 ขอ (3)
8. คาใชจายในโครงการฝกอบรมคุณธรรมมุอัลลัฟและมุอัลละฟะห ประจําป 2556 จํานวน 30,000.- บาท
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เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมคุณธรรมมุอัลลัฟ
และมุอัลละฟะห ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 139 ขอ (4)
9. คาใชจายในโครงการสงเสริมอนุรักษ ขนบธรรมเนียม ประเพณี
จํานวน
ภูมิปญญาทองถิ่นตําบลควนโดน ประจําป 2556
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการสงเสริมอนุรักษ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นตําบลควนโดน
ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 147 ขอ (3)

80,000.- บาท

งบเงินอุดหนุน …
งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

เงินอุดหนุน (561000)
รวม
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)
รวม
1. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดบานสะพานเคียน ตามโครงการฝกอบรม
จํานวน
คุณธรรม และจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนตําบลควนโดน ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการฝกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน ตําบลควนโดน ประจําป 2556
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 145 ขอ (1)

290,000.- บาท
290,000.- บาท
290,000.- บาท
100,000.- บาท

2. อุดหนุนงบประมาณใหคณะกรรมการหมูบาน อพป .บานปลักใหญใจดี
จํานวน 80,000.- บาท
หมูที่ 8 ตําบลควนโดน ตามโครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนัน ทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
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(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 149 ขอ (2)
3. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอูบูดียะห ตามโครงการทดสอบความรู
จํานวน
ความสามารถของนักเรียนศูนยจริยธรรมประจํามัสยิด ประ จําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการทดสอบความรู
ความสามารถของนักเรียนศูนยจริยธรรมประจํามัสยิด ประจําป 2556
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอีย ดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 149 ขอ (3)

40,000.- บาท

4. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดบานสะพานเคียน
จํานวน
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญ วันฮารีรายอ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการกิจกรรมวัน
สําคัญวันฮารีรายอ ประจํา ป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 150 ขอ (4)

10,000.- บาท

5. อุดหนุน...

5. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอิสลามส ามัคคี
จํานวน
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญ วันฮารีรายอ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการกิจกรรม
วันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

10,000.- บาท

6. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอูบูดียะห
จํานวน
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญ วันฮารีรายอ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการกิจกรรม
วันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป

10,000.- บาท
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ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 150 ขอ (4)
7. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดอัซซอดากอตุลอิสลาม
จํานวน
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการกิจกรรม
วันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 150 ขอ (4)

10,000.- บาท

8. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดบานบูเก ตยามู ตามโครงการกิจกรรม
จํานวน
วันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการกิจกรรมวันสําคัญ
วันฮารีรายอ ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 150 ขอ (4)

10,000.- บาท

9. อุดหนุนงบประมาณใหมัสยิดฟตหุเราะหมาน ตามโครงการกิจกรรม
จํานวน
วันสําคัญ วันฮารีรายอ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการกิจกรรม
วันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 150 ขอ (4)

10,000.- บาท

10. อุดหนุน…
10. อุดหนุนงบประมาณใหมัดราซะบานคลองบาราเกตุ
จํานวน
ตามโครงการกิจกรรมวันสําคัญ วันฮารีรายอ ประจําป 2556
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการกิจกรรม
วันสําคัญวันฮารีรายอ ประจําป 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

10,000.- บาท
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งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 150 ขอ (4)

รายละเอียด ...
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
------------------------------ ----------------งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

รวม

1,712,680.- บาท

แผนงานสาธารณสุข (00220)

รวม

1,432,680.- บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

รวม

1,122,680.- บาท

งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
เพื่อจายเปนเงินเดือนแกพนักงานสวนสาธารณสุขฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( 00221)

รวม
479,680.- บาท
รวม
479,680.- บาท
จํานวน 385,080.- บาท

2. ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนสาธารณสุขฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

จํานวน

94,600.- บาท

งบดําเนินการ (530000)
รวม
634,000.- บาท
คาตอบแทน (531000)
รวม
40,000.- บาท
1. คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)
รวม
20,000.- บาท
- คาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงาน ลูกจาง (เงินรางวัลประจําป )
ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
2. คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

จํานวน 10,000.- บาท
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เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใหแก พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( 00221 )
3. คาเงินชวย…
3. คาเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

จํานวน

คาใชสอย (532000)

รวม

10,000.- บาท

474,000.- บาท

1. ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 408,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาแรงงาน พนักงานงานขับรถบรรทุกขยะ
พนักงานเก็บขนขยะ พนักงานทําความสะอาด และพนักงานทั่วไป
จางเหมาจัดทําแผนปายประชาสัมพันธงานสาธารณสุข
จางเหมาลางอัดขยายรูป จางเหมา ถายเอกสาร จัดทํารูปเลม แผนปลิว แผนพับ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
2. ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน 6,000.- บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการต อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ที่มาเยี่ยมนิเทศงาน การศึกษาดูงาน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( 00221)
3. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา ลักษณะ
รวม
30,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- คาใชจายในการจัดประชุมประชาคม
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดเลี้ยง เอกสาร วัสดุอุปกรณ ประกอบการจัดประชุม
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( 00221)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก

จํานวน

10,000.- บาท
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และคาใชจายที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข ( 00221)
- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรตา ง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
4. ประเภท ...
4. ประเภทคาใชจายในการบํารุ งรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมทรัพยสิน เชน รถบรรทุกขยะ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เครื่องปรับอากาศ โตะ–เกาอี้ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220 )
งานบริหารทั่วไป เกี่ ยวกับสาธารณสุข ( 00221)
คาวัสดุ (533000)
รวม 120,000.- บาท
1. คาวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 20,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อเครื่องใช สํานักงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา
ผาหมึกคอมพิวเตอร ไมบรรทัด ธงชาติ ลวดเย็บกระดาษ แบบพิม พ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
2. คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)
จํานวน 85,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ประเภทตาง ๆ
เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน ฯลฯ เพื่อใชสําหรับรถบรรทุกขยะ
เครื่องพนสารเคมีกําจัดยุงลาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
3. คาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรชนิดตางๆ เชน แผนดิสก
แผนซีดีบันทึกขอมูล หมึกพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

จํานวน

15,000.- บาท
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ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220 )
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

งบลงทุน …

งบลงทุน (540000)

รวม

9,000.- บาท

คาครุภัณฑ (541000)

จํานวน 9,000.- บาท

1. ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700)
จํานวน 9,000.- บาท
- จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จํานวน 1 กลอง
จํานวน 9,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถ ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไมนอยกวา 14 ลานพิกเซล จํานวน 1 กลอง
เพื่อใหเกิดความพรอมในการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้
- เปนกลองคอมแพค ( Compact Digital Camera )
- ความละเอียดที่กําหนดเปนความละเอียดที่เซ็นเซอรภาพ ( Image sensor )
- มีระบบแฟลช ( Flash ) ในตัว
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม
หรือเมื่อตองการเปลี่ยน
- สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
- มีอุปกรณสําหรับชารตพรอมแบตเตอรี่
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- มีกระเปาบรรจุกลอง จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ประจําป 2555
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 184 ขอ (9)

งานบริการ ...

งานโรงพยาบาล (00222)

รวม 125,000.-บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม 95,000.- บาท

คาใชสอย (53200)
รวม 95,000.- บาท
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
รวม 95,000.- บาท
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการฝกอบรมรณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 65,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมรณรงคปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด เพื่อแกไขปญหายาเสพติดใหเยาวชนในตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข (00220)
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งานโรงพยาบาล (00222)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 62 ขอ (9)
- โครงการครอบครัวอุนใจตานภัยโรคเอดส ประจําป 2556
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคา ใชจายในการจัดนิทรรศการ การใหสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ การฝกอบรม และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานปองกันและควบคุมโรคเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 64 ขอ (19)
งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

30,000.- บาท

เงินอุดหนุน (561000)
รวม 30,000.- บาท
1. เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)
รวม 30,000.- บาท
- อุดหนุนที่วาการอําเภอควนโดน
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนที่วาการอําเภอควนโด น
ดําเนินโครงการเสริมสรางความเขมแข็งเยาวชนผูผานการอบรม
คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 68 ขอ (5)

งานบริการ…

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม

185,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม

105,000.- บาท

คาใชสอย (53200)
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา ลักษณะ

รวม
รวม

95,000.- บาท
95,000.- บาท
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รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ประจําป 2556 จํานวน 60,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อ เวชภัณฑ สารเคมี วัสดุอุปกรณ
การใหสุขศึกษา ประชาสัมพันธ การจัด นิทรรศการ การฝกอบรม
และคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น ( 00223 )
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558) หนา 61 ขอ (7)
- โครงการรณรงคปองกันแ ละควบคุมโรคพิษสุนัขบา ประจําป 2556 จํานวน 15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีน ยาและเวชภัณฑ
การใหสุขศึกษาประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( 00223 )
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2557 ) หนา 63 ขอ (15)
- โครงการพัฒนาศักยภาพการทํางานของ อสม .
จํานวน 20,000.- บาท
เนื่องในวัน อสม . แหงชาติ ประจําป 2556
เพื่อจายเปนคา ใชจายในการจัดนิทรรศการ การฝกอบรม และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ อสม. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 )
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ( 00223)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 67 ขอ (1)
คาวัสดุ…
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คาวัสดุ (533000)
รวม 10,000.- บาท
1. คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900)
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑและเวชภัณฑมิใชยา
วัสดุวิทยาศาสตร เชน ชุดทําแผล แอลกอฮอลฆาเชื้อโรค
สําลี ผาพันแผล ยาสามัญและเวชภัณฑมิใชยาตาง ๆ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220)
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น (00223)
งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม

80,000.- บาท

เงินอุดหนุน (561000)
รวม 80,000.- บาท
1. ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400)
จํานวน 80,000.- บาท
- อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 8 หมูบาน
จํานวน 80,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเงินอุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
จํานวน 8 หมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220 )
งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น ( 00223)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 70 ขอ (12)

แผนงาน...
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

รวม 280,000.- บาท

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งป ฏิกูล (00244)

รวม 280,000.- บาท

งบดําเนินการ (530000)

รวม 280,000.- บาท

คาใชสอย (53200)
รวม 280,000.- บาท
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
รวม 280,000.- บาท
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
จํานวน 50,000.- บาท
คาใชจายในการจัดอบรมโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล
คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการสรางธนาคาร
ขยะรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะและสรางความตระหนักในการบริหาร
จัดการขยะในครัวเรือนของหมูบานตัวอยาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 161 ขอ (4)
- โครงการทําปุยน้ําหมักชีวภาพและผลิตปุยอินทรียจากขยะ
จํานวน 50,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานบริหารจัดการขยะ
การทําปุยน้ําหมักชีวภาพและผลิตปุยอินทรียจากเศษขยะมูลฝอย
การฝกอบรมสรางเสริมความรูความเขาใจ และคาใชจา ยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ( 00244 )
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 163 ขอ (11)
- คาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอ ยแกเทศบาลเมืองสตูล
จํานวน 180,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมกําจัดขยะแกเทศบาลเมืองสตูล
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 – 2558 ) หนา 161 ขอ (3)

รายละเอียดงบประมาณ ...

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
สวนโยธา
-----------------------------งบประมาณรายจ ายทั้งสิ้น

รวม

4,098,500.- บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)

รวม

4,098,500.- บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

รวม

831,500.- บาท

งบบุคลากร (520000)
รวม
613,900.- บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา ) (522000)
รวม
613,900.- บาท
1. เงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 477,900.- บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนโยธา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน อุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
2. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิฯ
ของพนักงานสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

จํานวน

52,000.- บาท
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3. คาจางพนักงานจาง (220600)
จํานวน 60,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางของสวนโยธา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
4. เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มพนักงานจาง สวนโยธา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

24,000.- บาท

งบดําเนินการ ...

งบดําเนินการ (530000)

รวม

198,600.- บาท

คาตอบแทน (531000)
1. คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชน
แกองคกรปกครองส วนทองถิ่น (310100)
- คาประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั บอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

รวม
รวม

78,600.- บาท
20,000.- บาท

จํานวน

20,000.- บาท

2. เงินคาเชาบาน (310400)
จํานวน 33,600.- บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 296
ลงวันที่ 25 ม.ค. 50 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
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3. เงินชวยเหลือคาศึกษาบุตร (310500)
จํานวน 10,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือคาศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
4. คาเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)
จํานวน
15,000.- บาท
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

คาใชสอย…

คาใชสอย
รวม
90,000.- บาท
1. ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รวม
60,000.- บาท
รายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 30,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายที่จําเปนของพนักงานสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
- คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแ ละการโยธา (00311)

จํานวน

30,000.- บาท
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2. คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)
จํานวน
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เครื่องปรับอากาศ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

30,000.- บาท

คาวัสดุ (533000)
1. คาวัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ปากกา
เขียนแบบ หมึกพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

รวม
จํานวน

30,000.- บาท
20,000.- บาท

2. คาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรช นิดตางๆ เชน แผนดิสก
แผนซีดีบันทึกขอมูล หมึกพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)

จํานวน 10,000.- บาท

งบลงทุน …

งบลงทุน (540000)

รวม

19,000.- บาท

คาครุภัณฑ (541000)
รวม
19,000.- บาท
1. คาจัดซื้อเครื่องตบดิน (410500)
จํานวน 19,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตบดิน ใชเครื่องยนตเบนซิน
น้ําหนักของเครื่องตบดินไมต่ํากวา 80 กิโลกรัม แรงบดอัด
ไมนอยกวา 5 ตัน ความเร็วในการตบไมนอยกวา 5,000 ครั้งตอนาที
ตั้งจายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา (00310)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา (00311)
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(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ .ศ. 2556 – 2558 หนา 171 ขอ 8)

งานงานกอสราง ...

งานงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)

รวม

3,267,000.- บาท

งบลงทุน (540000)

รวม

3,267,000.- บาท
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
รวม
3,267,000.- บาท
1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยโตะครูไบหลี หมูที่ 2 จํานวน 399,000.- บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
630.00 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร พรอม
เกลี่ยแตงเรียบ และฝงทอระบายน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.60 x 1.00 เมตร(มอก.3) จํานวน 2 จุด ๆ ละ 6 ทอน พรอมติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนแผนผัง
ที่องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 96 ขอ 63)
2. โครงการปรับปรุงถนนสายเกาะมืด ชวงที่ 2 หมูที่ 3
จํานวน 381,700.- บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุ งถนนโดยถมหินคลุกกวาง 4.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 900.00 เมตร เกรด ฉีดน้ํา บดเรียบ
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,600.00 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลนแผนผังที่
องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกํา หนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 84 ขอ 14)
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุงกาด – นาโตะหมอม หมูที่ 4 จํานวน 400,700.- บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 167.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
668.00 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร พรอม
เกลี่ยแตง พรอมติดตั้งปายประช าสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลนแผนผังที่องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ .ศ. 2556 – 2558 หนา 96 ขอ 63)

4. โครงการ…

85

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกรานกวยเตี๋ยว หมูที่ 6 จํานวน 378,000.- บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
630.00 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร พรอม
เกลี่ยแตง พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลนแผนผังที่องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 96 ขอ 63)
5. โครงการปรับปรุงถนนสายนาควนคอ หมูที่ 7
จํานวน 381,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยถมหินคลุกกวาง 3.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร เกรด ฉีดน้ํา บดเรียบ
หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,600.00 ตารางเมตร
พรอมติดตั้งปาย ประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลนแผนผังที่องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 96 ขอ 63)
6. โครงการซอมสรางถนนลายางสายซอยเพิ่มพูน หมูที่ 8
จํานวน 569,700.- บาท
เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนลาดย างโดยกอสรางผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
1,640.00 ตารางเมตร ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลนแผนผังที่องคการบริหารสวนตําบล ควนโดนกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 100 ขอ 76)
7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติ หมูที่ 9
จํานวน 400,700.- บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ กกวาง 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 167.00 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
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668.00 เมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.15 เมตร พรอม
เกลี่ยแตง พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบแปลนแผนผังที่องคการบริหารสวน ตําบลควนโดนกําหนด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนา 96 ขอ 63)
8. โครงการ…
8. โครงการปรับปรุงถนนสาย เลียบเขา – บานนายฮาหมีด หลังเกตุ หมูที่ 10 จํานวน 356,200.- บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนโดยถมหินผุ กวาง 4.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร และถมหินคลุก
กวาง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ยาว 780.00 เมตร เกรด ฉีดน้ํา
บดเรียบ หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 3,120.00 ตารางเมตรและ
ฝงทอระบายน้ําเสนผาศูนยกลาง 1.00 x 1.00 เมตร(มอก.3) จํานวน 7 ทอน
พรอมติดตั้งปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 1 ปายตามแบบแปลนแผนผัง
องคการบริหารสวนตําบลควนโดนกําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
(รายละเอียดตามแผนพัฒนาสามป พ .ศ. 2556 – 2558 หนา 108 ขอ 108)

รายละเอียด ...
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2556
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน
อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
งบกลาง
-----------------------------งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

รวม

1,037,840.- บาท

แผนงานงบกลาง (00410)

รวม

1,037,840.- บาท

งานงบกลาง (00411)

รวม

1,037,840.- บาท

1. คาเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมแกพนักงานจาง (110300)
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจางทั่วไป พนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00441)

จํานวน 100,000.- บาท

2. คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (110900)
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
อัตราคนละ 500.- บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน

จํานวน 67,740.- บาท
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ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00441)
3. เงินสํารองจาย (111000)
เพื่อจายเปนคาใชจายในกรณีจําเปนเรงดวนหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชนในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล
ไมไดตั้งงบประมาณ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00441)

จํานวน 533,000.- บาท

4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (111100)
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตําบลควนโดน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00441)

จํานวน 69,600.- บาท

5. รายจายตามขอผูกพันสําหรับทุนการศึ กษาปริญญาตรี - โท
เพื่อจายเปนทุนการศึกษา ปริญญาตรี – โท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00441)

จํานวน

163,000.- บาท

6. คาภาษี…
6. คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เพื่อจายเปนคาชําระคาภาษีโรงเรือนและที่ดิน อาคารตลาดสด
ใหแก เทศบาลตําบลควนโดน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00441)

จํานวน

4,500.- บาท

7. เงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (120100)
เพื่อจายเปนเงินสมทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00441)

จํานวน 100,000.- บาท
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สํานักปลัด
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สวนการคลัง
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สวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
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สวนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
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สวนโยธา
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