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สวนที่ 1 

 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 
 
 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมอืง  จังหวัดระนอง 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ. ศ. 2555 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
 

  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลทรายแดง   จึงขอแถลงใหทานประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้ 
 

  1. สถานะการคลัง 
  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2555   องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว   จํานวน  
13,295,000.- บาท  โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว   จํานวน   13,295,000.-บาท  ซ่ึง
คาดวาจะสามารถนําไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและการจัดทํางบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดงในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจาย
เทากับรายรับ) นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู  3,706,161.42.-บาท  

           2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบล   จะมีจํานวนจํากัด                 

เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ  ที่จะตองดําเนินการ  เพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็
ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวเกือบครบถวนทุก
รายการ   
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สวนที่ 2 
 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ. ศ.  2555    
 
 

ของ 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง    
อําเภอเมอืงระนอง     จังหวัดระนอง 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 

 

------------------------------- 
หลักการ 

 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น   ยอดรวม 13,295,000.-  บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
 

ก. ดานบริหารทั่วไป 
 1. แผนงานบรหิารทั่วไป     ยอดรวม            6,322,960.-บาท 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ยอดรวม             95,000.-บาท 
 

ข. ดานบริการชุมชนและสงัคม 
 1. แผนงานการศึกษา      ยอดรวม   1,769,480.-บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม      170,000.-บาท     
          3. แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม           3,727,582.-บาท  
 4. แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน ยอดรวม         150,000.-บาท   
 5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ ยอดรวม               430,000.-บาท 
          6. แผนงานสังคมสงเคราะห                   ยอดรวม                    -       บาท 
 

ค. ดานการเศรษฐกิจ 
          1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา    ยอดรวม                       -         บาท 
 2. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม            50,000.-บาท 
 3. แผนงานการพาณิชย                       ยอดรวม                      -        บาท 
 

ง. ดานการดําเนินงานอื่น 
 1. แผนงานงบกลาง       ยอดรวม              579,978.-บาท  
 
 

เหตุผล 
  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา องคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภาพิจารณาเห็นชอบตอไป รายละเอียดตามที่ใหสมาชิกไปแลวนั้น 



 -3-

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ขององคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 

--------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ   พ.ศ. 2555  อาศัยอาํนาจตามความในพระราชบัญญัติ  สภาตาํบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา  87 และแกไขเพิ่มเติม ฉบบัที ่  6 พ.ศ. 2552   จึงตราขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํป
งบประมาณ   พ.ศ. 2555   ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทรายแดง และโดยอนุมัติของนายอาํเภอ เมืองระนอง 
ดังตอไปนี ้

 ขอ 1.  ขอบัญญัตนิี้เรียกวาขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 ขอ 2.  ขอบัญญัตนิี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  เปนตนไป 
 ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทัง้ส้ิน   13,295,000.-  บาท   โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
 ขอ 4.  งบประมาณรายจายทั่วไป 
   ก. ดานบริหารทั่วไป 
 (1) แผนงานบริหารทั่วไป     ยอดรวม       6,322,960.-บาท 
  (2) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ยอดรวม               95,000.-บาท 

   ข. ดานบริการชุมชนและสังคม 
(1) แผนงานการศกึษา      ยอดรวม        1,769,480.-บาท 

 (2) แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม           170,000.-บาท  
(3) แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม        3,727,582.-บาท 
(4) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม     150,000.-บาท 
(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ             ยอดรวม                   430,000.-บาท 
(6)แผนงานสังคมสงเคราะห                         ยอดรวม                           -      บาท             

 ค. ดานการเศรษฐกิจ 
                                    (1)  แผนงานการเกษตร                            ยอดรวม                     50,000.-บาท 
            (2) แผนงานการพาณิชย   ยอดรวม                    -      บาท 

   ง. ดานการดําเนินงานอื่น 
 (1) แผนงานงบกลาง      ยอดรวม           579,978.-บาท  

โดยมีรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3 

ขอ 5.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล  

 ขอ 6.  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี ้

   ( ลงนาม )       ..................................................... 
                  อนุมัต ิ                                         (นายชนิด พิรานนท) 

                                    ตําแหนง   นายกองคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
(ลงนาม)   ..................................................... 
  

ตําแหนง   นายอาํเภอเมืองระนอง 
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สวนที่  3  
 
 

รายละเอยีดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

 

 
ของ 

 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง  
อําเภอเมอืงระนอง    จังหวัดระนอง 

 
- ประมาณการรายรับ 
 

- รายจายตามแผนงาน 
 

- รายละเอยีดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป   

ประจําปงบประมาณ  พ. ศ. 2555 
 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง  จังหวดัระนอง 

 
 

ก. รายไดภาษีอากร    รวมทั้งสิ้น ๗,9๔๗,๙00.-บาท    แยกเปน 
 

1. หมวดภาษอีากร       รวม         ๗,9๔๗,๙00.-บาท  แยกเปน 
 ภาษีจดัเก็บเอง 
 1.1 ภาษีบํารุงทองที่  จํานวน    29,๕00.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจาก  คาด
วาจะสามารถจัดเก็บภาษไีด 
 1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ จาํนวน  ๕๔,๐00.-บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา  
เนื่องจากคาดวาสามารถจัดเก็บภาษีได 

1.3 ภาษีปาย   จํานวน  ๔,400.-บาท    คําชี้แจง   ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวา จะ
สามารถจัดเก็บภาษีได 

1.4 ภาษีสุรา    จํานวน  5๕5,000.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรให  

1.5 ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  1,5๐๐,000.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจาก 
คาดวาจะไดรับการจัดสรรให 

1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9  จํานวน  ๑,๑๐๐,000.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา     
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรให 

1.7 ภาษีมูลคาเพิ่มแผน     จํานวน   ๔,๗๐0,000.-บาท คําชี้แจง  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา     
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรให 

1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน  ๕,๐00.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวา
การจัดสรรให 

 

ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร   รวมทั้งสิ้น    ๔๑๗,๑00.-  บาท  แยกเปน 

1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต  รวม         ๑๗๙,300.-บาท   แยกเปน 
1.1 คาธรรมเนียมใหใชสถานที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  จํานวน    11,500.- บาท คําช้ีแจง 

ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บได 
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1.2 คาธรรมเนียมใบเบกิทาง  จํานวน  2,500.-บาท    คําชี้แจง ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมา  
เนื่องจากไดรับการจัดสรรให 

1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธิและนิติกรรม  จํานวน ๑๐๐,000.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการ 

ไวนอยกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรให 
1.4 คาธรรมเนียมใบอนุญาตกอสรางอาคาร  จํานวน   1,500.-  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากบัปที่

ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บได 
1.5 คาธรรมเนียมใหใชสถานที่สะสมอาหาร  -ไมไดตั้งรับไว- 
 
1.6 คาอาชญาบัตรประมง    - ไมไดตั้งรับไว-       

 1.7 คาปรับจราจรบก   จํานวน  ๑,500.-บาท   คําชี้แจง ประมาณการไวนอยปที่ผานมา    เนื่องจากคาดวา
ไดรับการจัดสรร 
 1.8  คาภาคหลวงแร   จํานวน  15,000.- บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจาก    คาด
วาจะไดรับการจัดสรรให 

1.9 คาปรับการผิดสัญญา  จํานวน  15,000.-บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมาเนื่องจากคาด
วาจะสามารถจัดเก็บได 

1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน  30,000.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมาเนือ่งจาก
คาดวาไดรับการจัดสรร 

1.11 คาธรรมเนียมเจาทา   จาํนวน   500.-บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมา 
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร 

1.12 คาธรรมเนียมสรรพากร จํานวน 500-บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมา 
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร 
          1.13 คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม จํานวน ๕00.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรร  
 1.14 คาธรรมเนียมปาไม  จํานวน 500.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว เนื่องจากคาดวาจะไดรับ         การ
จัดสรร  
           1.15 คาจดทะเบยีนพาณิชย  จาํนวน 200.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว เนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรร  
           1.16 คาธรรมเนียมอุทยาน  จํานวน 100.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร  

2. หมวดรายไดจากทรัพยสนิ             รวม 35,000.-บาท   แยกเปน  
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คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน 35,000.-บาท   คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา 
เนื่องจากคาดวาจะไดรับดอกเบี้ยเงินฝาก 

3. หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการพาณิชย      รวม 155,000.-บาท     แยกเปน 
 รายไดจากการจําหนายน้ําประปาหมูบาน  จํานวน   155,000.-  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวมาก 
กวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      รวม 47,800.-  บาท     แยกเปน 
 4.1 คาขายแบบแปลน   จํานวน 15,000.-บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวา
จะสามารถจัดเก็บได 
 4.2 คาใบสมัคร จํานวน  500.- บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บได 
 4.3 คาเชาสถานที่  จํานวน 30,000.-บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมา เนื่องจากคาดวา
สามารถจัดเก็บได 
 
 
 4.4 คาติดตั้งมิเตอรน้ํา  จํานวน 200.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะ
สามารถจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
              4.5 รายไดเบด็เตล็ดอื่นๆ จํานวน 2,100.- บาท     คําชี้แจง  ประมาณการไวเนื่องจากคาดวาสามารถจัดเก็บ
ได 

ค.รายไดจากทุน  - ไมไดตั้งรับไว - 

ง. เงินชวยเหลือ 
     5. หมวดเงินอุดหนุน    
 5.1 เงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน 4,930,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรร 

 

 

 

 

 

 



 -3-2.1 รายรับปงบประมาณ   2555 ประมาณการไว  รวมท้ังสิ้น 13,295,000.- บาท 

รายรับ รับจริง รับจริง ประมาณการ หมายเหตุ ป  2553 ป  2554 ป  2555 
ก. รายไดภาษอีากร 8,683,142.92 5,637,631.95 7,947,900.00   
   1. หมวดภาษีอากร         
1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 29,359.32 23,732.98 29,500.00   
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 34,103.95 54,204.70 54,000.00   
1.3 ภาษีปาย 1,840.00 4,456.00 4,400.00   
1.4 ภาษีสุรา 587,574.29 429,096.80 555,000.00   
15. ภาษีสรรพสามิต 1,591,238.20 1,109,290.92 1,500,000.00   
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 1,108,130.36 705,597.03 1,100,000.00   
1.7 ภาษีมูลคาเพิ่มแผน 5,316,334.27 3,311,253.52 4,700,000.00   
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 14,562.53 - 5,000.00   
17. ภาษีธรรมเนียมลอเล่ือน - - -   
1.8 ภาษีบํารุงทองที่ อพป. - - -   
1.9 อากรฆาสัตว - - -   
ข. รายไดท่ีมิใชภาษีอากร 794,091.00 395,376.97 417,100.00   
   1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 532,329.19 178,638.41 179,300.00   
1.1 คาธรรมเนียมใหใชสถานประกอบการ
กิจการ 10,000.00 11,500.00 11,500.00   
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ         
1.2 คาธรรมเนียมใบเบกิทาง 2,400.00 7,500.00 2,500.00   
1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม 353,969.00 90,439.00 100,000.00   
1.4 คาธรรมเนียมใบอนุญาตกอสรางอาคาร 1,286.00 1,224.90 1,500.00   
1.5 คาธรรมเนียมใหใชสถานที่สะสมอาหาร - - -   
1.6 คาอาชญาบัตรประมง 2,597.00 800.00 -   
1.7 คาปรับจราจรทางบก 2,300.00 1,200.00 1,500.00   
1.8 คาภาคหลวงแร 26,761.23 28,603.64 15,000.00   
1.9 คาปรับการผิดสัญญา 100,941.00 1,649.00 15,000.00   
1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม 29,442.16 35,721.87 30,000.00   
1.11 เจาทา - - 500.00   
1.12 สรรพากร - - 500.00   
1.13 คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม 232.80 - 500.00   
1.14 คาธรรมเนียมปาไม 2,400.00 - 500.00   
1.15 คาจดทะเบียนพาณิชย - - 200.00   
1.16 อุทยาน - - 100.00   
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รายรับ รับจริง รับจริง ประมาณการ หมายเหตุ ป  2553 ป  2554 ป  2555 
   2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน 39,161.57 32,106.36 35,000.00   
2.1 ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร 39,161.57 32,106.36 35,000.00   

          
   3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค 174,280.00 136,872.00 155,000.00   
3.1 คาจําหนายน้ําจากมาตรน้ํา 174,280.00 136,872.00 155,000.00   
          
   4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 48,320.24 47,760.20 47,800.00   
4.1 คาขายแบบแปลน 12,000.00 14,100.00 15,000.00   
4.2 คาใบสมัคร 400.00 - 500.00   
4.3 คาเชาสถานที่ - 30,000.00 30,000.00   
4.4 คาติดตั้งมิเตอรน้ํา - 20.00 200.00   
4.5 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 35,920.24 3,640.20 2,100.00   
          
ค. รายไดจากทุน - - -   
          
ง. เงินชวยเหลือ 14,414,804.64 6,700,519.65 4,930,000.00   
1. หมวดเงินอดุหนุนทัว่ไป 4,282,590.00 4,932,396.00 4,930,000.00   
2. เบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 570,000.00 - -   
3. เบี้ยยังชพีผูพิการ 12,000.00 - -   
4. เงินอุดหนุนฯ โครงการไทยเขมแข็ง 1,498,042.68 - -   
5. เงินอุดหนุนทั่วไป กรณีเรงดวน กรมฯ 6,990,671.96 - -   
6. ศูนยพัฒนาครอบครัว 10,000.00 30,000.00 -   
          
๒.  เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ  1,051,500.00 1,738,123.65 -   
เบี้ยยังชพีผูสูงอายุ 954,000.00 1,285,500.00 -   
เบี้ยยังชพีคนพกิาร 97,500.00 175,500.00 -   
คาตอบแทนครู/ผูดูแลเด็ก - 264,906.00 -   
คาวัสดุการศึกษา ศพด. - 12,217.65 -   
          

รวมท้ังสิ้น 23,892,038.56 12,733,528.57 13,295,000.00   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจดัทํานิติกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 
2. จัดเก็บสถิติ สํารวจ ขอมูล วิชาการในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ 
3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภาฯ 
4. จัดเก็บสถิตขิอมูล จัดทําแผน จัดทํางบประมาณ การจดัเก็บภาษี การจัดทําทะเบยีนตางๆ 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   งบประมาณรวม            5,081,960.-บาท 
2. สวนการคลัง                                งบประมาณรวม           1,241,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง    จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารทัว่ไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1. งานบริหารทั่วไป       1,462,680          960,600       1,785,080            652,000            97,000            40,000            84,600  
        

5,081,960  สํานักงานปลัดฯ 00111 
2. งานบริหารงานคลัง         517,080          400,920          310,000   -   -   -            13,000    1,241,000  สวนการคลัง 00113 
       .                
                      
                      
                      
                      

รวม       1,979,760        1,361,520       2,095,080            652,000            97,000            40,000            97,600  
  

6,322,960      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานบริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกบัการปองกันภยัฝายพลเรือน การปองกันอัคคีภัยและการบรรเทาสาธารณภัย ตางๆ 
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในหมูบาน 
 
งานที่ทํา 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนกิจการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เชน การฝกอบรมตางๆ การจัดหาวัสดุ อุปกรณ 
เกี่ยวกับ การรักษาความสงบเรียบรอย ความมั่นคงและความปลอดภยัภายในและการบรรเทา    สาธารณภัย
ตางๆ 

2. สงเสริมและสนับสนุนรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยประจําภยัในหมูบาน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม  95,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริหารทัว่ไป  

แผนงานการรกัษาความสงบเรียบรอยภายใน   
           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

ภารกิจของ อปพร. งานปองกัน  -   -            95,000   -   -   -   -    95,000  สํานักงานปลัดฯ 00123 
และบรรเทาสาธารณภัย                     
                      
                      
                      

รวม  -   -            95,000   -   -   -   -              95,000      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน  
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสอืชาวบาน 
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณและของเลนเด็ก 
4. เพื่อใหเด็กมีความมีสุขภาพที่ดี 
5. เพื่อพัฒนาการศึกษาของทองถ่ิน 
 
งานที่ทํา 
 

1.   สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ของเลนเด็ก ส่ือการเรียนการสอนและคาใชจายเกีย่วกับการเรียนการสอน  
2.   สนับสนุนงาน/กิจกรรมลูกเสือชาวบาน 
3.   สนับสนุนเกี่ยวกับการศึกษาแกเดก็นักเรียนและเดก็เล็ก 
4.   สนับสนุนอาหารกลางวนัแกเด็ก 
5.    จัดหาอาหารเสริมนมแกเด็ก 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม  1,769,480.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม   

แผนงานการศกึษา  
           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

อุดหนุนกิจกรรมลูกเสือชาวฯ  -   -   -   -            10,000   -   -              10,000  สํานักงานปลัดฯ 00212 
การศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน  -   -          696,160   -        1,063,320   -   -          1,759,480  สํานักงานปลัดฯ 00212 
                        
                      
                      
                      
                      

รวม  -   -          696,160   -        1,073,320   -   -          1,769,480      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสาธารณสุข 
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสุขภาพ และส่ิงแวดลอมที่ดี 
3. เพื่อปองกันและระงับโรคติดตอ 
 
งานที่ทํา 
 

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2. สงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุข เชน เวชภัณฑ เคมีภัณฑ สารเคมี น้ํายา วัสดแุละอุปกรณตางๆในการ

กําจัดพาหะนําโรค ปองกันและแกไขปญหาโรคตางๆ 
3. การควบคุม ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ  
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม  170,000.-บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
อําเภอเมืองระนอง   จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม   

แผนงานสาธารณสุข     
           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

งานบริการสาธารณสุขและ  -   -          130,000   -            40,000   -   -        170,000  สํานักงานปลัดฯ 00223 
งานสาธารณสุขอื่น                     
                      
                      
                      
                      
                      

รวม  -   -          130,000   -            40,000   -   -             170,000      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ. ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 

รายจายตามแผนงานดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม 
3. เพื่อใหการรักษาความสะอาดและสภาพแวดลอมของชุมชนถูกตองตามสุขลักษณะ 
4. เพื่อพัฒนาการไฟฟา  
5. เพื่อพัฒนาระบบหอกระจาย/เสียงตามสายใหมีประสิทธิภาพ 
6.เพื่อพัฒนาระบบน้ําประปาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
7.เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
 
งานที่ทํา 
 

1. การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน และการบริหารงานบุคคล  
2. งาน ถนน สะพาน บล็อก อุโมงค รางระบายน้ําฯลฯ 
3.งานพัฒนาสิง่แวดลอม/ปรับปรุงภูมิทัศน 
4.งานหอกระจายขาว เสียงตามสาย 
5.งานสวนสาธารณะและสิ่งแวดลอม 
6. งานประปา 
7. งานไฟฟา  
   
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1. สวนโยธา     งบประมาณรวม           3,727,582.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
แผนงานเคหะและชุมชน    

           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ         307,080          400,560          808,942   -          290,000   -        1,921,000          3,727,582  สวนโยธา 00241 
เคหะและชุมชน                     
                      - 
                      
                      
                      
                              

รวม         307,080          400,560          808,942   -          290,000   -        1,921,000          3,727,582      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการดําเนินการสรางความเขมแข็งของชุมชนใหเปนระบบและมปีระสิทธิภาพ 
2. เพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน 
3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
 
งานที่ทํา 
 

1. การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริฯ และพระราชเสาวนียฯ 
2. การจัดระเบยีบชุมชน สังคม 
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม/งานประเพณีฯ 
4. สงเสริมและสนับสนุนอาชีพฯ 
5. สนับสนุนหนวยประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 
6. สรางการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ฯ 
7. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. การทัศนศึกษา ดูงาน  
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม  150,000.-บาท  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง    จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 
           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

งานสงเสริมและ
สนับสนุน - - 150,000 - - - - 150,000 สํานักปลัดฯ 00252 

ความเขมแข็งของ
ชุมชน                     

                      
                      

                      
                      

รวม  -   -          150,000   -                   -     -   -             150,000      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อเปนการสงเสริมใหเดก็ เยาวชน ประชาชนทั่วไป ใหสนใจมาเลนกฬีา 
2. เพื่อใหการสนบัสนุนการตอตานยาเสพตดิเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 

1. งาน/กิจกรรมการกีฬาและนนัทนาการ 
2. งาน/กิจกรรมศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณีของทองถ่ิน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม                    430,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง    จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ 
           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม 

- - 400,000 - 30,000 - - 430,000 สํานักปลัดฯ 00262 

ประเพณีและ
นันทนาการ                     

                      
                      

                      
                      

รวม  -   -          400,000   -            30,000   -   -             430,000      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานการเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการดําเนินการดานการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อเสริมสรางรายได 
 
งานที่ทํา 
 

1. งานโครงการพระราชดําริ ฯ การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 
2. การปลูกตนไมและการเกษตรผสมผสาน 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม                    50,000.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง    จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานเศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร 
           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

งานโครงการตาม
พระราชดําริฯ - - 50,000 - - - - 50,000 สํานักปลัดฯ 00332 

                      
                      
                      
                      

                      
รวม  -   -            50,000   -                   -     -   -              50,000      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ. ศ.  2555 

 องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
รายจายตามแผนงานดานการดําเนินการอื่น 

แผนงานงบกลาง 
 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการเกี่ยวกับสังคมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสงเคราะหเด็กยากจน เดก็ถูกทอดทิ้ง เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส  
1. เพื่อสงเคราะหคนพิการ ผูสูงอายุและผูติดเชื้อเอดส 
2. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
3. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่น เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
 
งานที่ทํา 
 

1. งานบริการสังคม 
2. สนับสนุนสงเคราะหเดก็ยากจน เดก็ถูกทอดทิ้ง เด็กพิการและเดก็ดอยโอกาส 
3. สนับสนุนสงเคราะหคนพกิาร คนยากจน คนดอยโอกาส ผูสูงอายุและผูติดเชื้อเอดส 
4. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
5. เงินสํารองจายไวใชจายในกจิการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 
 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณรวม    579,978.-บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง    จังหวัดระนอง 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดานการดําเนนิงานอื่น 
แผนงานงบกลาง 

           

งาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 

คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน รายจายอื่น 
คาครุภัณฑ 

รวม 
หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและ ที่ดินและ เจาของ 
    วัสดุ สิ่งกอสราง งบประมาณ 

    งบกลาง  -   -   -   -   -   -   -         579,978  สํานักปลัดฯ 00411 
   -   -   -   -   -   -   -        
   -   -   -   -   -   -   -        
   -   -   -   -   -   -   -        
                      

รวม  -   -   -   -   -   -   -             579,978      
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง  จังหวดัระนอง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน     สํานักงานปลัด   องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้           ยอดรวมตั้งไว  7,746,440.-บาท    

1. รายจายประจาํ          ยอดรวมตั้งไว   7,661,840.-บาท   แยกเปน 
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว   1,462,680.-บาท 

 1.1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน           ตั้งไว    798,120.-บาท แยกเปน 
 ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล        จํานวน  1  อัตรา   เปนเงนิ  282,600.-บาท 
 ตําแหนง  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.         จํานวน  1  อัตรา   เปนเงนิ  157,920.-บาท 

ตําแหนง  บุคลากร                                   จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  137,400.-บาท  ตําแหนง  
เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน   จํานวน  1  อัตรา  เปนเงิน  116,880.-บาท                     

 ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ          จํานวน  1  อัตรา  เปนเงนิ  103,320.-บาท   
เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  5  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป                  
 1.1.2  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว  105,600.-บาท     แยกเปน 

- เงินคาตอบแทน ตําแหนง นักบริหารงาน อบต. ระดับ7   เปนเงิน  42,000.-บาท 
 - เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวและเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  ตั้งไว                   

๖๓,6๐๐.- บาท   แยกเปน 
ตําแหนง บุคลากร    เปนเงิน  27,600.-บาท 
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ    เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 

1.1.3 ประเภทเงนิเดอืน /คาตอบแทนผูบริหารและผูชวยบริหารองคการบริหารสวนตําบล                           
ตั้งไว  ๔๙๐,๐๘๐.-บาท   แยกเปน 

1. คาตอบแทนรายเดือน  ตั้งไว ๔๑๓,๒๘๐.-บาท   เพื่อจายเปน 
- คาตอบแทน นายก อบต.  อัตราเดือนละ  ๑๖,๔๐๐.-บาท  เปนเงิน  ๑๙๖,๘๐๐.-บาท 
- คาตอบแทน รองนายก อบต. อัตราเดือนละ ๙,๐๒๐.-บาท จํานวน  ๒  คน  เปนเงิน  

๒๑๖,๔๘๐.- บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป   
2. คาตอบแทนประจําตําแหนง  ตั้งไว   ๓๘,๔๐๐.- บาท   เพื่อจายเปน 
- คาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. อัตราเดือนละ ๑,๖๐๐.-บาท  เปนเงิน ๑๙,๒๐๐.-บาท 
- คาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. อัตราเดือนละ ๘๐๐.-บาท จํานวน ๒ คน  เปน

เงิน    ๑๙,๒๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
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3. คาตอบแทนพเิศษ   ตั้งไว   ๓๘,๔๐๐.-บาท   เพื่อจายเปน 
- คาตอบแทนพเิศษ นายก อบต.   อัตราเดือนละ ๑,๖๐๐.-บาท   เปนเงิน ๑๙,๒๐๐.-บาท 
- คาตอบแทนพเิศษ รองนายก อบต. อัตราเดือนละ   ๘๐๐.-บาท จํานวน ๒ คน  เปนเงนิ  

๑๙,๒๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
1.1.4 ประเภทเงินเดือน /คาตอบแทนเลขานุการของผูบริหาร อปท.  ตั้งไว ๖๘,๘๘๐.- บาท  เพื่อจาย

เปนคาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงเลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ ๕,๗๔๐.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

1.2 หมวดคาจางชัว่คราว  ยอดรวมตั้งไว   ๙๖๐,๖๐๐.-บาท     แยกเปน 
1.2.1  ประเภทคาจางพนักงานจางตามภารกิจ      ตั้งไว  ๖๗๐,๔๔๐.-บาท  แยกเปน 

ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล    จํานวน ๑ อัตรา  เปนเงิน     ๙๕,๔๐๐.-บาท 
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ       จํานวน ๑ อัตรา  เปนเงิน     ๘๔,๖๐๐.-บาท 
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน    จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน    ๘๑,๔๘๐.-บาท 
ตําแหนง  พนกังานขับรถยนต                จํานวน ๑ อัตรา  เปนเงิน     ๘๔,๖๐๐.-บาท 
ตําแหนง  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ฯ     จํานวน ๒ อัตรา  เปนเงิน   ๒๒๘,๙๖๐.-

บาท  
ตําแหนง  ผูดแูลเด็กอนุบาลและปฐมวยั  จํานวน ๑ อัตรา  เปนเงิน     ๙๕,๔๐๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  เปนเงนิ ๓๔๖,๐๘๐.-บาท   และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  เปนเงิน ๓๒๔,๓๖๐.-บาท  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     

1.2.2  ประเภทคาจางพนักงานจางทั่วไป  ตัง้ไว  ๑๒๘,๑๖๐.-บาท  แยกเปน 
ตําแหนง  คนงานทั่วไป    จํานวน  ๑  อัตรา   เปนเงิน  ๖๔,๐๘๐.-บาท 
ตําแหนง  ภารโรง             จํานวน   ๑  อัตรา    เปนเงิน  ๖๔,๐๘๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป  
1.2.3  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว ๑๖๒,๐๐๐.-บาท      แยกเปน 

ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล   จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จาํนวน ๑ อัตรา   เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน  จํานวน ๑ อัตรา    เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
ตําแหนง  พนกังานขับรถยนต   จํานวน ๑ อัตรา     เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
ตําแหนง  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเลก็  จํานวน ๒ อัตรา    เปนเงนิ  ๓๖,๐๐๐.-บาท  
ตําแหนง  ผูดแูลเด็กอนุบาลและปฐมวยั  จํานวน ๑ อัตรา    เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
ตําแหนง  คนงานทั่วไป   จํานวน  ๑  อัตรา      เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
ตําแหนง  ภารโรง  จํานวน   ๑  อัตรา      เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 

เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพช่ัวคราวแกพนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งจายจากเงินรายได  เปน
เงิน ๑๐๘,๐๐๐.-บาท  และตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน ๕๔,๐๐๐.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  
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1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  ยอดรวมตั้งไว 3,286,๒4๐.-บาท  
1.3.1 คาตอบแทน        ตั้งไว   8๓๔,๐๘๐.-บาท  แยกเปน 
  1. ประเภท  คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  รองประธานสภาฯ   สมาชิก

สภาฯและเลขานุการสภาฯ   ตั้งไว  ๖๑๐,๐๘๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก 
       - ประธานสภาฯ  อัตราเดือนละ  ๙,๐๒๐.- บาท  เปนเงิน    ๑๐๘,๒๔๐.-บาท 
       - รองประธานสภาฯ  อัตราเดอืนละ  ๗,๓๘๐.- บาท   เปนเงิน    ๘๘,๕๖๐.-บาท 
       - สมาชิกสภาฯ จํานวน ๕ คน อัตราเดือนละ  ๕,๗๔๐.-บาท   เปนเงิน    ๓๔๔,๔๐๐.-บาท 
       - เลขานุการสภาฯ   อัตราเดือนละ  ๕,๗๔๐.-บาท เปนเงิน        ๖๘,๘๘๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 ๒. ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท     เพื่อจายเปน

คาตอบแทน ใหแกผูที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อบต.ทรายแดง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน         
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  3. ประเภท  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตั้งไว 
๒๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง  คณะกรรมการ        
เปดซองฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

4. ประเภท คาเบี้ยประชุม ตั้งไว ๒๔,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๘ คน ตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงาน       บริหารงานทั่วไป 
  5. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว   ๒๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษา ของบุตรพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
  6. ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาล
ใหแกพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  7. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ   ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1.3.2 คาใชสอย  ตั้งไว   ๑,392,๐๐๐.-บาท   แยกเปน 
1. ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว  ๑๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 

1.1 คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ ขอบัญญัติ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ในการ
ฝกอบรมบุคลากรและเจาหนาที่ทองถ่ินเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตั้งไว          ๕๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.2 คาวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ และหนังสือตาง ๆ ตั้งไว ๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
คารับวารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ที่เปนประโยชนตอการบริหารกิจการของ อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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1.3 คาจางเหมาโฆษณาและประชาสัมพันธ ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมา
โฆษณา ประชาสัมพันธ และเผยแพรขอมูลขาวสาร แผนพับ ส่ิงพิมพ ผลการดําเนินงานและสื่อตางๆ ของ           
อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.4 คาจางเหมาบริการ ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคาจางเหมาปรับปรุงติดตั้งระบบ
เชื่อมตออินเตอรเน็ต ระบบประปา คาบริการพนหมอกควัน กําจัดปลวก แมลง พาหนะนําโรค คาซอมแซม
ทรัพยสินและสํารวจขอมูลตาง ๆ คาจางนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานในชวงปดภาคเรียนและวันหยุด เคลื่อนยาย
ปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ต เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

2. ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย  ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปน 
- คาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ ส่ิงกอสรางและทรัพยสิน  เปนเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ

จายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ ระบบสารสนเทศ การสื่อสาร ส่ิงกอสรางและทรัพยสินอื่นๆ เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร      
ตู โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

3. ประเภท  รายจายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว   765,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปน 
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เปนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
- คารับรองในการประชุมสภาฯ หรือประชุมคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ

แตงตั้งตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมรวมกันระหวาง อปท.
กับ อปท.หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

- คาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน เชน งาน
ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง แหเทียนเขาพรรษา วันสารไทย เสด็จพระแขงขันเรือฯลฯ  เปนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐.-
บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- คาใชจายในการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันวิสาขบูชา 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปยมหาราช ฯลฯ  เปนเงิน ๒๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

- คาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ   เปนเงิน  50,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- คาใชจายในการจัดงาน กิจกรรมในวันเยาวชน  เปนเงิน  5๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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- คาใชจายในการดําเนินโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลย
เดช และโครงการตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เชน การเกษตรผสมผสาน 
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก การปลูกตนไม การปลูกปา เปนตน เปนเงิน  ๑๐,๐๐๐.-
บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

- คาใชจายในการดําเนินงานโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ อันเปนศูนยรวมแหง
ความเปนชาติและความสามัคคีของคนในชาติ เปนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจากจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

- คาใชจายในการดําเนินโครงการผักสวนครัวร้ัวกินได เชน การปลูกพชืผักร้ัวกินได ฯ เปน
เงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจากจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 

- คาใชจายในการฝกอบรมดานตางๆที่เปนประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวม เชน งานหัต
กรรมงานฝมือ การจัดสาน  การกรีดยาง การทํากะป การตัดเย็บเสื้อผา เปนตน เปนเงนิ ๒๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจากจาย
จากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

- คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพยตดิตามยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน  เปนเงิน 
๑๐,๐๐๐.-บาท  ตั้งจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

- คาใชจายในการฝกอบรม และจัดกิจกรรมดานการปองกันและแกไขปญหาโรค
ไขเลือดออก ไขมาลาเรีย ฯลฯ เปนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

- คาใชจายในการปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส  เปนเงิน ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคา
การปองกันและแกไขปญหาโรคเอดส ฯลฯ ตั้งจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

- คาใชจายในการปองกันการละเมิดเดก็ สตรีและอาชญากรรม  เปนเงนิ ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิเด็ก สตรีและ อาชญากรรม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป 
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

- คาใชจายในการจดักจิกรรมแขงขันกฬีา ตั้งไว  ๑๕๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อใชเปนคาจดัการ
แขงขันกฬีา และสงเสริมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- คาใชจายในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อ
ดําเนินเพิ่มพื้นที่สีเขียวดวยการปลูกตนไม แกไขปญหาโลกรอน ปรับปรุงสวนสาธารณะ  ปลอยพันธุสัตวน้ํา การ
อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

- คาใชจายในการบริหารจัดการขยะ ตั้งไว ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อดําเนินการบริหารจัดการขยะ
ชุมชน เชน การคัดแยกและกําจัดขยะ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- คาใชจายในการดําเนินการจัดทําแผน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อดําเนนิการจัดทําแผน
ชุมชน 
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป จัดประชุมประชาคมและการขับเคลื่อนแผน ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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- คาใชจายในการดําเนนิงานโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ตัง้ไว ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคา
ดําเนินงาน อบต.ทรายแดง เคลื่อนที่ พบปะประชาชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

- คาใชจายในการศึกษาดูงาน  ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาศกึษาดูงานนอกสถานที่ 
เพื่อการพัฒนาบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของ อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งชุมชน 

4. ประเภท รายจายเกีย่วกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ                    ตั้ง
ไว 447,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย ดังนี ้

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาเดินทางไป
ราชการหรืออบรม ประชุม สัมมนาของผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร เลขานุการผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ
ทองถ่ิน พนักงานจาง เจาหนาที่ทองถ่ิน ฯลฯ ของ อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

- คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ฯ ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาของขวัญ 
ของรางวัลหรือเงินรางวัลฯ ในการจดังานและกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจําเปนและความเหมาะสม ตัง้จายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา ฯลฯ ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม พวงมาลา ฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเปน
และมีความสําคัญ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- การจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสิน  ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจาย
เปนคาจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพยสินใหทันสมัยและเปนปจจุบนัอยูเสมอ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัเก็บรายได  ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- คาสงใชเงินคืนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ตั้งไว ๕๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาสงใชเงินคืน
โครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- คาจัดทํา ปรับปรุงเว็บไซต อบต.ทรายแดง  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมา
จัดทํา ปรับปรุงเว็บไซตของ อบต.ทรายแดง  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

- ภารกจิศูนย อปพร. ตั้งไว  ๕๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาดําเนินการภารกิจของสมาชิก      
อปพร.ตําบลทรายแดง เชน การฝกอบรม งานปองกันและบรรเทาธารณภยั คาตอบแทนในการปฏิบตัิงานของ อป
พร. ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 

- ภารกจิศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-บาท  
เพื่อจายเปนคาดําเนินการภารกิจศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เชน การจัดทําแผนพฒันา
การเกษตร คาเบี้ยการประชุมคณะกรรมการศูนยฯ ตั้งจากจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร 

- การพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก   ตั้งไว ๙,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาครู/ผูดูแล
เด็กเล็กจํานวน ๒ ศูนย  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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                     - เบี้ยยังชพีคนชรา    ตั้งไว 114,000.-บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชพีคนชรา จํานวน 19 คน ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

             - เบี้ยยังชีพคนพิการ  ตั้งไว  36,000.-บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2 คน ตั้ง
จายจากเงินรายไดเปนเงิน 12,000.-บาท และจํานวน 4 คน ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป เปนเงิน 24,000.-บาท   
ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 

                    - เบี้ยยังชพีผูปวยเอดส  ตั้งไว   18,000.-บาท  เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส  จํานวน       3 
คน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.3.3 คาวัสดุ    ตั้งไว ๑,060,16๐.-บาท   แยกเปน 
 1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ 

เชน กระดาษ ผงหมึกเครื่องพิมพ เครื่อง ถายเอกสาร แฟม คลิป ลวด ดินสอ ปากกา แบบพิมพ คูมือตาง ๆ 
เครื่องมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานของศูนย อปพร.ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 2. ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  ตั้งไว  ๕,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาซื้อส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ 
เชน ถวย จาน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

3. ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน ยาง เบาะ แบตเตอรี่ เบรก น้ํามันเบรก ฯลฯ ของรถยนต และรถจักรยานยนต ของ  
อบต.ทรายแดง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

4. ประเภท  คาวัสดุเครื่องบริโภค  ตั้งไว  ๘,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้ําสะอาดเพื่อ
บริการประชาชนผูมาติดตอราชการฯ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

5. ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน 
แผนดิสก โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

6. ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว 60,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอล่ืนประเภทตาง ๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํากลั่นเติมแบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก จาระบีและวัสดุอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.ทรายแดง หรือหนวยงานอื่น 
ๆ ที่เขามาชวยเหลือในการปฏิบัติงานฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

7. ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว  10๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เวชภัณฑ เคมีภัณฑ น้ํายา วัสดุและอุปกรณตาง ๆ เชน สารสมใชในระบบประปา แถบตรวจเบาหวาน น้ํายาตรวจ
สารเสพติด วัคซีนในการปองกัน โรคพิษสุนัขบา โรคไขเลือดออก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข 

8. ประเภท  คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  ๒๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุใชใน
การโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร เชน จัดทําแผนปายประกาศ แผนปายรณรงคประชาสัมพันธ ฟลม 
เทปบันทึกเสียง รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการอัด ลาง ขยาย กระดาษเขียนโปสเตอรสี พูกัน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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9. ประเภทอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ตั้งไว  ๕๕๓,๒๘๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม 
(นม) แกเด็กนักเรียน จํานวน  ๔  โรงเรียน  ดังนี้ 

- โรงเรียนบานทรายแดง   จาํนวน  ๑๓๕   คน    เปนเงิน   ๒๔๕,๗๐๐.-บาท 
- โรงเรียนบานหินดาด     จาํนวน    ๔๓    คน    เปนเงิน     ๗๘,๒๖๐.-บาท 
- โรงเรียนบานน้ําตก       จํานวน    ๖๓   คน    เปนเงิน   ๑๑๔,๖๖๐.-บาท 
- โรงเรียนบานบางสีกิ้ม    จาํนวน    ๖๓    คน   เปนเงิน   ๑๑๔,๖๖๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
                     10. ประเภทอาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว ๑๐3,88๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาอาหาร
เสริม(นม) แกศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  จํานวน  ๒  ศูนย   ดังนี้ 
                      - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายแดง   จํานวน   ๓๔   คน เปนเงิน  ๖๖,๖๔๐.-บาท  
                      - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางสีกิ้ม    จํานวน   ๑9   คน เปนเงิน  ๓7,240.-บาท 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

11. ประเภท  วัสดุและอุปกรณการกฬีา  ตัง้ไว  ๕๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดแุละอุปกรณ
การกีฬาของ อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
                12. คาวัสดุการศึกษา  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน ๒ ศูนย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
  13. คาวัสดุเครื่องแตงกาย ตั้งไว 45,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกายแก
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน (อปพร.) เชน ชุดปฏบิัติการและวัสดุที่เกี่ยวของอืน่ ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 

1.๔ หมวดคาสาธารณูปโภค ยอดรวมตัง้ไว ๖๕๒,๐๐๐.-บาท  แยกเปน 
๔.๑ ประเภท คาไฟฟา ตั้งไว ๕๕๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.ทรายแดง 

กิจการประปาและศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
๔.๒ ประเภท  คาโทรศัพท  ตั้งไว  ๒๕,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการ อบต.

ทรายแดง ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
๔.๓ ประเภท  คาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว ๗,๐๐๐.-บาท 

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย  คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๔.๔ ประเภท  คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว  ๗๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาโทรภาพหรือ
โทรสาร คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาบริการพื้นที่เว็บไซดและตออายุโดเมนเนมรายปและคา
ส่ือสารอื่น ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.๕ หมวดเงินอุดหนุน  ยอดรวมตั้งไว ๑,260,32๐.-บาท    แยกเปน 
ประเภท  เงินอุดหนุนของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน 
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1.5.๑ อุดหนุนการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน  ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐.-บาท  เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูลและบันทึกขอมูลความจําเปนพื้นฐานภายในตําบลทรายแดง ใหแกพัฒนาชุมชนอําเภอเมืองระนอง ตั้งจาย
จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.5.2 อุดหนุนกิจกรรมหรืองานประเพณี  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมหรืองานประเพณีตาง ๆ เชน งานประเพณีเปดเมืองระนองทองอันดามัน ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1.5.3 อุดหนุนกิจการลูกเสือชาวบาน  ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ
ชาวบาน  ของ อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

1.5.4  อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพตําบลทรายแดง  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.5.5 อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ-การจาง  ตั้งไว  ๑๒,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคา
สนับสนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ-การจาง ของสํานักงานทองถ่ินอําเภอเมืองระนอง ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.5.6 อุดหนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน  ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาสนับสนุน
โครงการบริการสาธารณสุขมูลฐานใหกับหมูบาน จํานวน ๔ หมูบาน ในตําบลทรายแดง  อําเภอเมืองระนอง ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

1.5.7 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน  ตั้งไว  ๗๙๐,๔๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนระดับประถมศึกษาในตําบลทรายแดง อําเภอเมืองระนอง  จํานวน ๔ โรงเรียน  ดังนี้ 

- โรงเรียนบานทรายแดง จํานวน   ๑๓๕  คน เปนเงิน   ๓๕๑,๐๐๐.-บาท 
- โรงเรียนบานหินดาด จํานวน     ๔๓  คน เปนเงิน   ๑๑๑,๘๐๐.-บาท 
- โรงเรียนบานน้ําตก    จํานวน     ๖๓  คน เปนเงิน   ๑๖๓,๘๐๐.-บาท 
- โรงเรียนบานบางสีกิ้ม จํานวน     ๖๓  คน เปนเงิน   ๑๖๓,๘๐๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
               1.5.8 อุดหนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว  ๑92,92๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาสนับสนุนอาหาร 
กลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  ๒ ศูนย  ดังนี้ 

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทรายแดง จํานวน   ๓๔  คน เปนเงิน ๑๒๓,๗๖๐.-บาท 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบางสีกิ้ม จํานวน   ๑9  คน เปนเงิน   ๖9,16๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
1.5.9 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว 30,000.-บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.5.10 อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนการ

ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการเกษตร 

1.5.11 อุดหนนุโรงเรียน  ตั้งไว  80,000.-บาท เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโรงเรียน จํานวน 4 โรงเรียน 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
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1.๖ หมวดรายจายอื่น ยอดรวมตัง้ไว ๔๐,๐๐๐.-บาท  แยกเปน 
1.6.1 คาจางที่ปรึกษา องคกรหรือสถาบัน ตั้งไว ๔๐,๐๐๐.- บาท เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือ

สถาบันที่เปนกลางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ เชน การจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม การขอ
อนุญาตตางๆ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
 

2. รายจายเพื่อการลงทุน ยอดรวมตัง้ไว  84,600.-บาท แยกเปน 
 2.1 หมวดคาครุภัณฑ  ตั้งไว  84,600.-บาท     เพื่อจายเปน 
              ประเภท  ครุภณัฑสํานักงาน     28,600.- บาท  แยกเปน   

-   โตะพรอมเกาอี้ทํางาน  ตั้งไว  ๓,๖๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทํางาน ระดับ 
๒ จํานวน ๑ ชุด ตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

-   โตะพรอมเกาอี้ทํางาน ตั้งไว ๙,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทํางาน ระดับ  
๓-5 จํานวน ๒ ชุด ตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

-   ตูเหล็กบานเปด 2  บาน   ตั้งไว  12,000.-บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กบานเปด 2 บาน 
มือจับบิด (มอก.) จํานวน  2 ตู  เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของทางราชการ  และความเปนระเบียบ
เรียบรอย  ตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

-   ตูเก็บเอกสาร  ตั้งไว 4,000.- บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน  1  ตู  เพื่อใชใน
การจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของทางราชการและความเปนระเบียบเรียบรอย ตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
              ประเภท  ครุภณัฑไฟฟาและวิทย ุ ตั้งไว  30,๐๐๐.-บาท  

- ชุดเครื่องขยายเสียงแบบพกพา  ตั้งไว  30,000.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียง
แบบพกพา จํานวน 1 ชุด เพื่อใชในการออกหนวยเคลื่อนที่ การประชุมสภาสัญจร การประชุมประชาคมหมูบาน/
ตําบล ฯลฯ ตามราคาทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

ประเภท  ครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว 26,000.-บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  ตั้งไว   26,000.-บาท      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร

โนตบุค  จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชงานนําเสนอในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของอบต. การบรรยาย การตรวจราชการ
ของจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

๒.๒ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง  - ไมไดตัง้ไว -    
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕5 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง  จังหวดัระนอง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน     สวนการคลงั   องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
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ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น   ยอดรวมตั้งไว   ๑,๒41,00๐.-บาท    แยกเปน 

1. รายจายประจํา    ยอดรวมตั้งไว ๑,๒๒8,00๐.-บาท    แยกเปน 
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา   ตั้งไว  5๑๗,๐8๐.-บาท    แยกเปน 

1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว  ๓๔๔,๒8๐.-บาท   แยกเปน 
 ตําแหนง  หัวหนาสวนการคลัง  จํานวน  ๑  อัตรา  เปนเงิน  ๒๒๗,๔๐๐.-บาท 
 ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน  ๑  อัตรา  เปนเงิน  ๑๑๖,๘8๐.-บาท 

เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  ๒  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป                    
        1.1.2 ประเภทคาจางลูกจางประจํา   ตั้งไว   ๑๓๖,๘๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแก
ลูกจางประจํา ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว  ๓๖,๐๐๐.-บาท 
  - เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว เปนเงิน ๓๖,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว  สําหรับพนักงานสวนตําบล และลูกจางประจํา จํานวน ๒ อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ตั้งไว   ๔๐๐,๙๒๐.-บาท     แยกเปน 
1.2.1 ประเภทคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว   ๒๖๔,๘๔๐.-บาท   แยกเปน 

ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได    จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน   ๙๕,๔๐๐.-บาท 
 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน   ๘๑,๔๘๐.-บาท 
 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ    จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน   ๘๗,๙๖๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    

1.2.๒   ประเภทคาจางพนักงานจางทั่วไป ตั้งไว  ๖๔,๐๘๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางทั่วไป
ตําแหนง  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา   จํานวน ๑ อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

1.๒.๓  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  ตั้งไว ๗๒,๐๐๐.-บาท แยกเปน 
ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 

 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ   จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.- บาท 
 ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ    จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
 ตําแหนง  พนักงานจดมาตรวัดน้ํา  จํานวน ๑ อัตรา    เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนแกพนักงานจางที่ไดรับเงินคาครองชีพช่ัวคราว ของพนักงาน

จาง  ตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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1.3  หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  ยอดรวมตั้งไว 3๑๐,๐๐๐.-บาท แยกเปน 
1.3.1 คาตอบแทน   ตั้งไว  1๖๐,๐๐๐.-บาท 

1. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว   ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2. ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาล
ใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

3. ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนใหแกพนักงานผูที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อบต.ทรายแดง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

4. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ   ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนอื่น
เปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป    

 1.3.2 คาใชสอย  ตั้งไว ๙๐,๐๐๐.-บาท 
1. ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ 

คาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาวารสาร นิตยสาร ส่ิงพิมพ คาจางเหมาตาง ๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

2. ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ  เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา รถจักรยานยนต 
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร ตู โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

3 .  ประเภท   รายจายเกี่ ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม เข า ลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ                   
ตั้งไว ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาองคความรู
ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

 1.3.3 คาวัสดุ  ตั้งไว  ๖๐,๐๐๐.-บาท   แยกเปน 
1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ 

เชน กระดาษ สมุดบัญชี   แฟม ปากกา ดินสอและแบบพิมพตาง ๆ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

2. ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก ตลับผงหมึก เมาส โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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3. ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอล่ืนประเภทตาง ๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํากลั่นเติมแบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก จาระบีและวัสดุอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.ทรายแดง หรือหนวยงานอื่น 
ๆ ที่เขามาชวยเหลือในการปฏิบัติงานฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 

2. รายจายเพื่อการลงทุน  
2.1 หมวดคาครุภัณฑ   รวมตั้งไว   13,000.-บาท  แยกเปน 

ประเภท  ครุภณัฑสํานักงาน  ตั้งไว   13,000.- บาท  เพื่อจายเปน   
-   โตะพรอมเกาอี้ทํางาน ตั้งไว 5,5๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะพรอมเกาอี้ทํางาน ระดับ  

3-5 จํานวน 1 ชุด ตามราคาทองตลาด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
-   ตูเหล็กบานเปด 2  บาน   ตั้งไว 6,000.-บาท    เพื่อจายเปนคาจดัซื้อตูเหล็กบานเปด 2 บาน มือ

จัดบิด (มอก.) จํานวน 1 ตู เพื่อใชในการจัดเก็บใบเสร็จน้ํา และเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ตามราคาทองตลาด 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

- เกาอี้ทํางานลอเล่ือนแบบมพีนักพิง  ตั้งไว 1,500.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทาํงาน
ลอเล่ือนแบบมีพนักพิง จํานวน 1 ตวั ตามราคาทองตลาด  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง  จังหวดัระนอง 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน     สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้ ยอดรวมตัง้ไว 3,727,582.-บาท      แยกเปน 

๑. รายจายประจํา      ยอดรวมตั้งไว  ๑,806,582.-บาท    แยกเปน 
๑.๑ หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    ตั้งไว  ๓0๗,๐๘๐.-บาท   แยกเปน 

๑.๑.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว ๒๘๙,๐๘๐.-บาท แยกเปน 
 ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา   จํานวน  ๑  อัตรา   เปนเงิน  ๑๕๔,๙๒๐.-บาท 
 ตําแหนง  ชางโยธา  จํานวน  ๑  อัตรา   เปนเงิน  ๑๓๔,๑๖๐.-บาท 

เพื่อจายใหแกพนักงานสวนตําบล  จํานวน  ๒  อัตรา  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ   ตั้งไว  1๘,๐๐๐.-บาท  
  - เงินคาครองชีพช่ัวคราว เปนเงิน ๑๘,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
สําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน ๑ อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

1.2  หมวดคาจางชั่วคราว  ยอดรวมตั้งไว   ๔๐๐,๕๖๐.-บาท     แยกเปน 
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1.2.1 ประเภทคาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งไว   ๒๐๐,๔๐๐.-บาท  แยกเปน 
ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน   ๑๑๘,๙๒๐.-บาท 

 ตําแหนง  พนกังานขับรถยนต    จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน     ๘๑,๔๘๐.-บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

1.2.2 ประเภทคาจางพนักงานจางทั่วไป  ตัง้ไว  ๑๒๘,๑๖๐.-บาท  แยกเปน 
 ตําแหนง  คนงานทั่วไป     จํานวน  ๑  อัตรา   เปนเงิน  ๖๔,๐๘๐.-บาท 
 ตําแหนง  พนกังานผลิตน้ําประปา  จํานวน   ๑  อัตรา    เปนเงิน   ๖๔,๐๘๐.-บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

1.2.3 ประเภทเงินเพิ่ม   ตั้งไว ๗๒,๐๐๐.-บาท 
- เงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว  เปนเงิน ๗๒,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพช่ัวคราวของ

พนักงาน จางตามภารกิจและพนกังานจางทั่วไป      แยกเปน 
 ตําแหนง  ผูชวยนายชางโยธา จํานวน ๑ อัตรา   เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
 ตําแหนง  พนกังานขับรถยนต    จํานวน ๑ อัตรา    เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
 ตําแหนง  คนงานทั่วไป     จํานวน ๑ อัตรา    เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 
 ตําแหนง  พนกังานผลิตน้ําประปา จํานวน ๑ อัตรา    เปนเงิน  ๑๘,๐๐๐.-บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเปนรายเดือนแกพนักงานจางทีไ่ดรับเงินคาครองชีพช่ัวคราว  ตั้งจายจากเงนิรายได  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน        
       
           
 

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ  ยอดรวมตั้งไว   808,942.-บาท  แยกเปน 
1.3.1 คาตอบแทน ตั้งไว 149,๒๐๐.-บาท 

1. ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

2. ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาล
ใหแกพนักงานสวนตําบลและผูบริหาร   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

3. ประเภท เงินคาเชาบาน  ตั้งไว  ๑๙,๒๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล 
ที่มีสิทธิเบิกคาเชาบานในสวนโยธา อบต.ทรายแดง  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

4. ประเภท  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐.-บาท     เพื่อจายเปน
คาตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของ อบต.ทรายแดง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน        
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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5. เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  เปนเงิน ๘๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
อ่ืนเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   

1.3.2 คาใชสอย  ตั้งไว    260,๐๐๐.-บาท 
1. ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปก

หนังสือ  คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาวารสาร และคาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน จางเหมาโฆษณาและ
เผยแพรขาวสาร ส่ิงพิมพ คาจางเหมาซอมแซมไฟฟาสาธารณะ คาจางเหมาซอมแซมทอประปาหมูบาน จางเหมากอสราง
บานใหกับประชาชนผูยากไร คนดอยโอกาส ฯลฯ เปนตน ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

2. ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพย  ตั้งไว  20๐,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปน 
- คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา 

รถจักรยานยนต เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร ตู โตะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- คาบํารุงรักษาซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมปรับปรุงที่ดิน
และส่ิงกอสรางและทรัพยสินอื่น ๆ เชน ซอมแซมปรับปรุงระบบประปาหมูบาน หมูที่ 3 ถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต ถนนลูกรังหินกะสะ และอาคารตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได  เปนเงิน 74,000.-บาท  และตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 126,000.-บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

3. ประเภท  รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว  
๓๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเล้ียง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจาย
อ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่เพื่อพัฒนาองคความรูใหแก
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

1.3.3 คาวัสดุ    ตั้งไว 399,742.-บาท   แยกเปน 
1. ประเภท  วัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐.-บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของเครื่องใชตาง ๆ 

เชน วัสดุในการเขียนแบบ  กระดาษไข กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

2. ประเภท  วัสดุกอสราง  ตั้งไว  104,742.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสราง เชน คอน 
จอบ เล่ือย ตะปู ปูน ไม ทอน้ํา  อุปกรณประปา ฯลฯ สําหรับปรับปรุง ซอมแซมประปา ส่ิงของตางๆ และใชใน
การกอสราง ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ฯ ตั้งจายจากเงินรายได  เปนเงิน 82,106.-บาท  และตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 22,636.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป       

3. ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนสง  ตั้งไว  ๔๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง เชน ยาง เบาะ แบตเตอรี่ เบรก น้ํามันเบรก ฯลฯ ของรถยนต และรถจักรยานยนต ของ              
อบต.ทรายแดง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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4. ประเภท  คาวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว ๑๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
เชน แผนดิสก ตลับผงหมึก  โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน 

5. ประเภท  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  ๒0๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง
และหลอล่ืนประเภทตาง ๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํากลั่นเติมแบตเตอรี่ น้ํามัน
เบรก จาระบีและวัสดุอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ใชในการปฏิบัติราชการของ อบต.ทรายแดง และของหนวยงาน
อ่ืน ๆ ที่เขามาชวยเหลือในการปฏิบัติงานฯ เชน ของ อบจ. ในการขุดลอกคลอง หวยน้ํา สระน้ําหมูที่ 3 กอสราง
ปรับปรุงถนนลูกรังหินกะสะ ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

6. ประเภท  วัสดุอ่ืนๆ  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐.-บาท  เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะ
และประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ เชน มิเตอรน้ํา-ไฟฟา หัววาลวปด-เปด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค   - ไมไดตั้งไว - 

1.5 หมวดเงินอุดหนุน    ยอดรวมตั้งไว  290,000.-บาท     แยกเปน 
 ประเภท เงินอุดหนุนของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน 
 1.5.1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดระนอง  ตั้งไว 290,000.-บาท เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟา

แรงต่ําสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางสาธารณะ หมูที่ 1 และหมูที่ 4 ของ อบต.ทรายแดง ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

2. รายจายเพื่อการลงทุน      ยอดรวมตัง้ไว   1,921,000.-บาท แยกเปน 
       ๒.๑ คาครภุัณฑ  ตั้งไว   50,000.- บาท    แยกเปน        

ประเภทครุภณัฑสํานักงาน      ตั้งไว  20,000.- บาท   เพื่อจายเปน 
- เครื่องพิมพ A3  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพA3 ความละเอียด 

4800 x 1200 dpi  ตลับหมึกแบบแยกสี ขนาดหยดหมึกไมเกิน 2 pl   จํานวน ๑ เครื่อง  ตามราคาทองตลาด       ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ    ตั้งไว 30,๐๐๐.- บาท  เพื่อจายเปน 
- สัณญาณไฟจราจรรูปทรงสามเหลี่ยมพรอมกรวยยางจราจร ตั้งไว 30,000.-บาท  เพื่อจายเปน

คาจัดซื้อสัญญาณไฟจราจรรูปทรงสามเหลี่ยมติดสัณญาณไฟหมุนสีแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖ นิ้ว ดานบน 
ดานขาง ติดหลอดไฟนีออนขนาด ๔ วัตต ความสูงไมรวมไฟหมุน ๑๒๕ ซม. ฐานกวาง ๑๑๐ ซม. จํานวน ๒ ชุด  
พรอมกรวยยางจราจร ขนาดความสูง ๐.๘๐ ซม. จํานวน  ๒0 อัน  ตามราคาทองตลาด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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       2.๒ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง   ยอดรวมตั้งไว  1,871,000.-บาท  แยกเปน 

 1. โครงการกอสรางขดุบอน้ําตื้น หมูท่ี 1      ตั้งไว   20,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางขุด/ปรับปรุงบอน้ําตื้น ซอยทาครอบ หมูที่ 1 เสนผาศูนยกลางขนาด 1.20 
เมตร ลึกไมนอยกวา 5 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

 2. โครงการกอสรางขดุบอน้ําตื้น หมูท่ี 4      ตั้งไว   25,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางขุดบอน้ําตื้น ซอยสํานักสงฆ หมูที่ 4 เสนผาศูนยกลางขนาด 1.20 เมตร        
ลึกไมนอยกวา 6 เมตร ตามแบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะ   
และชุมชน 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1    ตั้งไว 365,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเลื่อย หมูที่ 1 ความกวาง 4 เมตร ความ
ยาว 130  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 520 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 
ตามแบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2    ตั้งไว 228,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางกั้ว หมูที่ 2 ความกวาง 4 เมตร ความยาว 
80  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 320 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตาม
แบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2    ตั้งไว 150,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเขา รพ.สต.ทรายแดง หมูที่ 2 ความกวาง 4 
เมตร  ความยาว 50  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 200 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ        
จํานวน 1 ปาย ตามแบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2    ตั้งไว 200,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชารัฐ 1 หมูที่ 2 ความกวาง 4 เมตร       
ความยาว 70  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 280 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ         
จํานวน 1 ปาย ตามแบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

7. โครงการกอสรางถนนลาดยาง หมูท่ี 1      ตั้งไว 380,000.-บาท 
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  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยาง ซอยทาครอบ หมูที่ 1 ความกวาง 4 เมตร ความยาว 250  เมตร 
หนา 0.03 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบที่ 
อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

8. โครงการกอสรางถนนลูกรัง/หินกะสะ หมูท่ี 4     ตั้งไว 335,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลูกรัง/หินกะสะ ซอยบางกลาง หมูที่ 4 ความกวาง 4 เมตร ความยาว 
800  เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย 
ตามแบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 
 
  9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูท่ี 2     ตั้งไว 168,000.-บาท 
  เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา ซอยประชารัฐ 2 หมูที่ 2 ความกวาง 0.60 เมตร ความยาว 
200  เมตร หนา 0.50 เมตร พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบที่ อบต.ทรายแดง กําหนด ตั้งจายจาก          
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
องคการบริหารสวนตําบลทรายแดง 
อําเภอเมืองระนอง  จังหวดัระนอง 

รายจายงบกลาง 
 
รายจายงบกลาง     ยอดรวมตั้งไว   579,978.-บาท แยกเปน 

1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน      ยอดรวมตั้งไว  379,978.-บาท         แยกเปน 
 1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน ตั้งไว  83,650.-บาท  เพื่อจายเปนเงินสมทบ

กองทุนบําเหน็จบํานาญ ขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) โดยตั้งจายในอัตรารอยละหนึ่งของรายได ตามหนังสือ
ดวนที่สุด  ที่ มท. 0318/ว 1928 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2543  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 176,328.-บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคมแก
พนักงานจางทั่วไปและพนักงานจางตามภารกิจ   จํานวน 17 อัตรา ในอัตรารอยละ 10 ตอเดือน ตั้งจายจากเงิน
รายได เปนเงนิ157,404.-บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป เปนเงิน 18,924.-บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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 1.3 เงินทุนการศึกษาบุคลากร     ตั้งไว 120,000.-บาท เพื่อจายเปนคาการศึกษาหรือพัฒนาองคความรูใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใหกับผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการฯ และทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 
นักศึกษาที่ดอยโอกาส ยากจน ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

  
2. ประเภทเงินสาํรองจาย ยอดรวมตัง้ไว   200,000.-บาท แยกเปน 
 2.1 เพื่อจายในกรณีฉุกเฉนิเรงดวน หรือในกิจการที่จําเปนที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรือการ

ปองกันและบรรเทาความเดอืดรอนของประชาชนที่เกดิจากสาธารณภยัตางๆ เชน วาตภัย อุทกภยั อัคคีภัย น้ําปา
ไหลหลาก ดนิถลม ภัยแลง ไฟปา โรคระบาดฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

 
 


