
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง

อําเภอคลองหาด   จังหวัดสระแกว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 11,600,000 บาท แยกเป็น 
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 1,765,640 บาท
งบกลาง รวม 1,765,640 บาท

งบกลาง รวม 1,765,640 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 89,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 948,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในการสงเคราะหผูสูงอายุ  ตามทะเบียน
ผูสูงอายุ  รายละ  500 บาทตอเดือน  จํานวน 12 เดือน  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 79 หนาที่ 54)

เบี้ยยังชีพความพิการ จํานวน 162,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในการสงเคราะหผูพิการ
จํานวน  27 รายๆละ  500 บาท  ตอ
เดือน  จํานวน  12 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับ
ที่ 79 หนาที่ 54)

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือในการสงเคราะหผูป่วยโรคตาม
ทะเบียน  ผูป่วยโรคเอดส  จํานวน  1  รายๆละ  500 บาทตอ
เดือน  จํานวน  12 เดือน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับ
ที่ 79 หนาที่ 54)
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เงินสํารองจาย จํานวน 196,974 บาท

- เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินอื่นเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือเป็นรายจายที่
จําเป็นแตไมไดตั้งไว หรือบําบัดความเดือดรอนของประชาชนเป็น
สวนรวมโดยตรง  ตั้งไว 92,354 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
- เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินอื่นเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือเป็นรายจายที่
จําเป็นแตไมไดตั้งไว หรือบําบัดความเดือดรอนของประชาชนเป็น
สวนรวมโดยตรง  ตั้งไว 104,620 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป

รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 300,730 บาท

เพื่อจายเป็นคา
1.คาใชจายในการใหทุนศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งไว 198,000
 บาท
    เพื่อจายเป็นคาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  ใหแกพนักงาน
สวนตําบล    
    พนักงานจาง  ลูกจาง  ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่น  ของ
องคการบริหาร
    สวนตําบลไทรทอง  จํานวน  6 ราย  ตั้งจายจากเงินราย
ได(ลําดับที่ 134 หนาที่ 66)
2.คาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขา
ปฐมวัย  ตั้งไว 40,000 บาท
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  ปฐมวัย       
    สําหรับผูดูแลเด็ก  ตามโครงการความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรทางการ  
    ศึกษา ของ อปท. กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ลําดับที่ 135 หนาที่ 66)
3.คาใชจายตามโครงการบัณฑิตคืนถิ่น   ตั้งไว  30,000 บาท 
    เพื่อจายเป็นคาใชจายในการศึกษาตามโครงการบัณฑิตคืนถิ่น 
    ตั้งจายจากเงินรายได  (ลําดับที่ 29 หนาที่ 40)
4.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ไทร
ทอง ประจําปี 2554  ตั้งไว 32,730 บาท
  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.ไทรทอง  ประจําปี 2554 (จายสมทบกองทุนฯ 30%
 เป็นเงิน 32,724 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได (ลําดับที่ 133
 หนาที่ 66)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 62,936 บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 3,363,480 บาท

งบบุคลากร รวม 2,535,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,356,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 206,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 8,200 บาท ตั้ง
ไว 98,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
2)  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คนๆละ 4,500
 บาท/เดือน  ตั้งไว 108,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแก
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,600 บาท ตั้ง
ไว 19,200 บาท
      ตั้งจายจากเงินรายได
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  2  คนๆละ 800
 บาทตอเดือน
      ตั้งไว  19,200  บาท ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 38,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนพิเศษใหแก
1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 1,600 บาท ตั้ง
ไว 19,200  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คนๆละ 800
 บาทตอเดือน  ตั้งไว 19,200  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล

จํานวน 68,400 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือน
ละ 5,700 บาท  จํานวน  12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได
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คาตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน 1,005,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนใหแก
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 8,200
 บาท เป็นเงิน 98,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 6,150
 บาท เป็นเงิน 73,800 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได
3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 5,700
 บาท  เป็นเงิน 68,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 13
  อัตรา  เดือนละ 4,900 บาท เป็นเงิน  764,400 บาท  ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,178,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 630,620 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินราย
ได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 101,280 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงผูบริหาร อบต. ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 247,080 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางและพนักงานจางทั่ว
ไป  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 54,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินจางเพิ่มใหแกพนักงานจางตามภารกิจและ
พนักงานทั่วไป
ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอื่น ๆ จํานวน 104,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 692,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงาน
จาง  หรือบุคคลภายนอก  ในการจัดเก็บขอมูล จปฐ ของตําบล
ไทรทอง  จํานวน  893  ครัวเรือน  หรือจายเป็นคาตอบแทนคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได

คาเบี้ยประชุม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน 16 คน  ในการประชุมสภาสมัยสามัญ
ประจําปี  และสมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี  ตั้งจายจากเงินราย
ได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวน
ตําบลและคณะผูบริหาร  ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 285,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
 - คาบอกรับวารสารหรือสิ่งพิมพตางๆ
 - คาจางเหมาบริการตางๆ
 - คาจัดพิมพแบบสอบถาม และจัดทําคูมือ จปฐ. และกกช.2
 - คาเย็บหนังสือ  เขาปกหนังสือ  และขอบัญญัติตางๆ
 - คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ  และคาลงทะเบียนเพื่อ
เขารับการฝึกอบรมของคณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. พนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  คา
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ  คาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ  ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ เป็นตน  ตั้งจายจากเงิน
รายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับเป็นคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชา
ที่พัก  และคาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรืออบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  คณะผูบริหาร  และ
สมาชิกสภา  ตั้งจายจากเงินรายได

คาใชจายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต อบต. จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต ของ อบต.ไทรทอง เชน
การติดตั้งระบบโปรแกรมตางๆ และคาบริการอื่นๆ ตั้งจายจากเงิน
รายได(ลําดับที่ 139 หนาที่ 66)

คาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
องคการบริหารสวนตําบลไทรทอง  ประจําปี  2554  ตั้งจายจาก
เงินรายได (ลําดับที่ 141 หนาที่ 67)

โครงการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารของ อบต. จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาว
สารของ อบต.เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารตางๆของ
ทาง อบต. เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได
(ลําดับที่ 142 หนาที่ 67)

โครงการปรับปรุงและลดขั้นตอนการใหบริการประชาชน จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปรับปรุงและ
ลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนดังกลาว ฯลฯ  เป็นตน  ตั้งจาย
จากเงินรายได (ลําดับที่ 140 หนาที่ 67)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ  เชนรถ
ยนต  เครื่องพิมพดีด  เครื่องอัดสําเนา  รถจักยานยนต  เครื่อง
ปรับอากาศ  ตูโต๊ะ  เครื่องคอมพิวเตอร  เป็นตน  ตั้งจายจากเงิน
รายได

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสํานัก
งาน  เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  และธงชาติ  เป็น
ตน  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายจัดซื้อ  หลอดไฟ  สายไฟฟ้า  ปลั๊ก  สวิตซ
ไฟฟ้า  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน ไมกวาด  ผงซัก
ฟอก  น้ํายาลางจาน  ชุดกาแฟ  แกวน้ํา  จาน ชอน  เป็นตน  ตั้ง
จายจากเงินรายได

วัสดุกอสราง จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช
ตางๆ  เชน ปูน  ซีเมนต  สี  กระเบื้อง  จอบ  เลื่อย  ทอน้ํา  และ
อุปกรณประปา  เป็นตน

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณของรถยนตสวนกลาง  เชนแบ
ตเตอรรี่  หัวเทียน  ยางรถยนต  และอุปกรณไฟฟ้า  เป็นตน  ตั้ง
จายจากเงินรายได

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาน้ํามันเชื้อเพลิงหลอลื่นสําหรับรถยนต  รถ
จักรยานยนต  และเครื่องตัดหญา  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใชตางๆ  เชน
ตนไม  กระถาง  และยาปราบศัตรูพืช  เป็นตน  ตั้งจายจากเงิน
รายได
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาอุปกรณที่ใชในการโฆษณา  ประชา
สัมพันธ  เชน ฟิลมใสกลองถายรูป  สี  พูกัน โฟม  และไม
อัด  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชนแผนดิสก  ผง
หมึก  เทปบันทึกขอมูล  แผนกรองแสง  และโปรแกรมตางๆ เป็น
ตน  ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าสาธารณูปโภค รวม 182,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการโทรศัพท จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทสํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  หมายเลข  ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการไปรษณีย จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมสงไปรษณีย  คาโทรเลข  คา
ธนาณัติ  คาดวงตราไปรษณียากร  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายรายเดือนในการเชื่อมตอสัญญาณอินเตอร
เน็ต (Internet) ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได
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งบลงทุน รวม 100,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,900 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 25,900 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับ
อากาศ  ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 10.15 ขนาด 12,000
 บีทียู  ฉลากเบอร 5 ในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไทร
ทอง  จํานวน 1 เครื่อง (ตามราคาครุภัณฑ ปี 2553)ตามราย
ละเอียดดังนี้
1. เป็นขนาดการทําความเย็นขั้นต่ําของเครื่องปรับอากาศแตละ
ชนิดที่วางจําหนายในทองตลาด
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมคาติดตั้ง
3. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายตามระเบียบกรม
สรรพสามิตวาดวยการปิดและการควบคุมเครื่องหมายสําหรับ
เครื่องปรับอากาศ ตามประกาศ  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2538
4. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น  ขนาด
ไมเกิน 40,000 บีทียู  ตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม  มอก. 2134 - 2545  และ ฉลากประหยัด
ไฟ  เบอร 5
5. ตองเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด  ทั้งหนวย
สงความเย็น  และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
6. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ  ที่สามารถดักจับ
อนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดลางทําความสะอาดได
7. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ลําดับที่ 129 หนาที่ 65)

ครุภัณฑอื่น

เครื่องพนหมอกควัน จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน 1 เครื่อง  (ตามราคาครุภัณฑ ปี 2553)  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 35,000 บาท

1. อุดหนุนศูนยจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอคลองหาด  ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายใน
การดําเนินการตามโครงการดังกลาวฯ (จะดําเนินการไดตอเมื่อได
รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว)  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ลําดับที่ 128 หนาที่ 65)
2. อุดหุนนศูนยประสานราชการสวนทองถิ่นจังหวัดสระแกว  ตั้ง
ไว  25,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวฯ (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จาก คณะอนุกรรมการฯแลว) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับ
ที่ 127 หนาที่ 65)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,533,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,288,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,288,980 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 687,600 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 101,280 บาท

เพื่อจายเป็นคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจาย
จากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 245,520 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจาก
เงินรายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 59,880 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาครองชีพชั่วคราวแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอื่น ๆ จํานวน 194,700 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง ตั้งจายเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 245,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 80,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแก  คณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง  อาทิ  เชน  คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจ
การจาง  ผูควบคุมการกอสรางขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแก
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว  ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ใหแกพนักงานสวน
ตําบลและลูกจางประจํา  ตั้งจายจากเงินรายได

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรม
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงิน
รายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการสําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก  และคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  หรืออบรมสัมมนาพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงิน
รายได

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆในสํานัก
งาน  เชน กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  แบบพิมพตางๆ เป็นตน  ตั้ง
จายจากเงินรายได
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุ  คอมพิวเตอร  เชน แผนดิสก  ผง
หมึก  เทปบันทึกขอมูล  แป้นพิมพ เมาท  เมนบอรด  โปรแกรม
อื่นที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุแบบพิมพตางๆเกี่ยวกับการเงินและบัญชีและ
อื่นๆที่มีใชในสํานักงาน  ตั้งจายจากเงินรายได

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามคําสั่งของศูนย อปพร. ตําบล
ไทรทอง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปฏิบัติงานตามคําสั่งของศูนย อป
พร.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชจายในการไป
ราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น  
พ.ศ 2526  ขอ 6 วรรค 3 ประกอบหนังสือดวนมาก  ที่ มท 0407
/ว996  ลงวันที่ 14  กันยายน  2526  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ลําดับที่ 55 หนาที่ 44)

คาใชจายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
ปีใหม สงกรานต และเทศกาลอื่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการดังกลาว  ตั้ง
จายจากเงินรายได (ลําดับที่ 56 หนาที่ 44)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 85,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการชวยเหลือผูประสบภัย  และบรรเทา
สาธารณภัยตางๆ  เชนอุทกภัย วาตภัยอัคคีภัย  หรือไฟป่า  ภัย
แลง  ภัยหนาว  เป็นตน  
ตั้งจายจากเงินรายได ( ลําดับที่ 57 หนาที่ 44)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,762,580 บาท

งบบุคลากร รวม 274,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 274,800 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 196,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอื่น ๆ จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได
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งบดําเนินงาน รวม 839,600 บาท
ค่าใช้สอย รวม 218,500 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

การสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 152,000 บาท

เพื่อจายป็นคา
1. คาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน ตั้งไว 145,600 บาท
      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดหาอาหารกลางวัน  ใหกับนัก
เรียน  40 คนๆละ 13 บาทตอวัน  จํานวน 280 วัน ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับ
ที่ 83  หนาที่ 55)
2. คาพาหนะในการนําสงเด็กนักเรียนไปสถานพยาบาลของเด็ก
นักเรียน ตั้งไว 400 บาท 
      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปสถานพยาบาลของ
เด็กนักเรียน จํานวน 40 คนๆละ 10 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ตั้งจายในประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น เนื่องจาก หมวดรายจายอื่น  ประเภท
การสนับนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา ไมมีในระบบผัง
บัญชี e-laas) (ลําดับที่ 85 หนาที่ 55)
3. คาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก  ตั้งไว 6,000 บาท
      เพื่อจายเป็นคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก  จํานวน 2
 คนๆละ 3,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหง
ชาติ  ประจําปี  2554  เชนคาอาหาร  เครื่องดื่ม  ของขัวญ  ของ
รางวัล  และอุปกรณการศึกษา เป็นตน  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ลําดับที่ 28  หนาที่ 40 )

โครงการสงเคราะหเด็กนักเรียนที่ยากจนแตเรียนดี จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหใหแกเด็กนักเรียนยากจนแตเรียนดี  ใน
เขตตําบลไทรทอง ตั้งจายจากเงินรายได (ลําดับที่ 30 หนาที่ 41)
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โครงการสงเสริมการเรียนรูใหแกประชาชนตําบลไทรทอง จํานวน 36,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพใหแกหมูบานใน
เขตตําบลไทรทอง  ตั้งจายจากเงินรายได
(ลําดับที่ 31  หนาที่ 41)

ค่าวัสดุ รวม 621,100 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 597,100 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม(นม)  ใหกับนักเรียน  จํานวน 3
 แหง  ดังนี้
 - โรงเรียนบานหินกอง  ตั้งไว 433,160 บาท เพื่อจายเป็นคา
อาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียน  จํานวน 238 คนๆละ 7
 บาท ตอวัน  จํานวน 260 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 81 หนาที่ 55)
 - โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา  ตั้งไว 85,540 บาท เพื่อจาย
เป็นคาอาหารเสริม(นม) ใหกับนักเรียน  จํานวน 47 คนๆละ 7
 บาท ตอวัน  จํานวน 260 วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ลําดับที่ 81 หนาที่ 55)
 - ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  ตั้งไว 78,400 บาท เพื่อจาย
เป็นคาอาหารเสริม (นม)ใหกับนักเรียน  จํานวน 40 คนๆละ 7
 บาทตอวัน  จํานวน 280  วัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ลําดับที่ 80  หนาที่ 54)

วัสดุการศึกษา จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุการศึกษาใหกับเด็กนัก
เรียน  จํานวน 40 คน อัตราคนละ 600 บาทตอปี    ใหกับศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหินกอง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ตั้งจาย
ในหมวดคาวัสดุ วัสดุการศึกษา เนื่องจากหมวดรายจาย
อื่น  ประเภทการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานการ
ศึกษา  ไมมีในระบบผังบัญชี e-laas)(ลําดับที่ 84 หนาที่ 55)
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งบเงินอุดหนุน รวม 648,180 บาท
เงินอุดหนุน รวม 648,180 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 648,180 บาท

1.อุดหนุนโรงเรียนบานหินกองตามโครงการอาหารกลางวัน  ตั้ง
ไว 525,980 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันใหกับนัก
เรียน  จํานวน 238 คนๆละ 13 บาทตอวัน  จํานวน 200  วัน  ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 83  หนาที่ 55)
2.อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยาตามโครงการอาหาร
กลางวัน  ตั้งไว  122,200 บาท เพื่อจายเป็นคาอาหารกลางวันให
กับนักเรียน  จํานวน 47 คนๆละ 13  บาทตอวัน  จํานวน 200
 วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 83 หนาที่ 55)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 160,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 160,000 บาท

1.อุดหนุนสาธารณสุขตําบลไทรทอง  ตั้งไว 160,000 บาท เพื่อ
จายเป็นคาบริการดานสาธารณสุขตามโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต. เป็นคาดําเนินงานของ อสม. ใน
เขตชุมชน/หมูบานละ 20,000 บาท  จํานวน 8 หมูบาน ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่  35 หนาที่ 41)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบา จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีน  เข็มฉีดยา  ยาคุม
กําเนิด  และหลอดฉีดยา  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ลําดับที่ 34 หนาที่ 41 )
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โครงการเฝ้าระวังและควบคุมไขเลือดออก จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อน้ํายาเคมี  และทรายอะเบท
  เพื่อป้องกันและควบคุมไขเลือดออก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว
ไป (ลําดับที่ 32 หนาที่ 41)

โครงการรณรงคป้องกันโรคติดตอภายในตําบล จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายโครงการรณรงคป้องกันโรคติดตอภายใน
ตําบล  เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิง  และหลอลื่น คาแรงในการฉีด
พน  และรายจายที่เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการฯ ดัง
กลาว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 32 หนาที่ 41)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเคราะหผูยากไร  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดซื้อรถเข็น  แวนตา  และสิ่งของอื่น
ที่จําเป็นใหกับบุคคลดังกลาว  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินราย
ได (ลําดับที่ 77 หนาที่ 54)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 733,820 บาท

งบบุคลากร รวม 413,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,520 บาท
เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 150,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงิน
รายได

เงินเพิ่มตาง ๆ ของขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวน
ตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 155,160 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  ตั้งจายจาก
เงินรายได
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 41,640 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตาม
ภารกิจ  ตั้งจายจากเงินรายได

เงินอื่น ๆ จํานวน 48,360 บาท

เพื่อจายเป็นเงินรางวัลประจําปีใหแกพนักงานสวนตําบล  และ
พนักงานจางตั้งจายจากเงินรายได

งบดําเนินงาน รวม 167,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางและลูกจางชั่วคราว  ตั้งจาย
จากเงินรายได

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตั้งจายจากเงิน
รายได

ค่าใช้สอย รวม 117,800 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อเป็นคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการอบรมตางๆของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายการเดินทางไปราชการ. จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางราชการ  สําหรับคาเบี้ย
เลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆในการเดินทาง
ไปราชการ  หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จางและลูกจาง  ตั้งจายจากเงินรายได

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 92,800 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
อื่น  เชน อุปกรณเสียงตามสายไฟฟ้าสาธารณะ  บอบาดาล และ
ฝายน้ําลน  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อสิ่งของ  เครื่องใช
ตางๆ  เชน กระดาษ แฟ้ม  ปากกา  แบบพิมพ  ตางๆ เป็นตน ตั้ง
จายจากเงินรายได

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร  เชนแผนดิสก  ผง
หมึก  โปรแกรม  และอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  เป็นตน  ตั้ง
จายจากเงินรายได

งบลงทุน รวม 152,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 152,500 บาท
คากอสรางอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตาง ๆ

โครงการกอสรางหองน้ําศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางหอง
น้ํา กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร  ตามแบบและปริมาณการที่ อบต
.ไทรทอง กําหนด  ใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  บานไทร
เดี่ยว  หมูที่ 4  ตําบลไทรทอง อําเภอคลองหาด  จังหวัด
สระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 152 หนาที่ 68)

โครงการปรับปรุงศูนยการศึกษานอกโรงเรียน จํานวน 14,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาติดตั้งประตูเหล็ก 2.10 เมตร x 0.90 
เมตร จํานวน 1 บาน และประตูมวน 2.10 เมตร x 2.00 
เมตร จํานวน 1 บาน  ใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  บาน
ไทรเดี่ยว  หมูที่ 4  ตําบลไทรทอง อําเภอคลองหาด  จังหวัด
สระแกว ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 152 หนาที่  68)

คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางป้ายหมุบาน  หมูที่ 3 จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางป้ายหมูบานจํานวน 2 ป้าย  ตาม
แบบและปริมาณการที่ อบต.ไทรทอง กําหนด ใหกับบานคลอง
ไผ  หมูที่ 3  ตําบลไทรทอง  อําเภอคลองหาด จังหวัด
สระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 17  หนาที่ 38)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 550,000 บาท
งบลงทุน รวม 550,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 550,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่ 8 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 100 เมตร ตามแบบ
ที่ อบต.ไทรทอง กําหนด ใหกับบานคลองยางนอก  หมู
ที่ 8  ตําบลไทรทอง  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป  ( ลําดับที่ 4 หนาที่ 35)

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.  หมูที่ 5 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  กวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร  ยาว 100 เมตร  ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนดใหกับบานคลองยาง  หมูที่ 5  ตําบลไทร
ทอง  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  (ลําดับที่ 4 หนาที่ 34)

โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง  หมูที่ 4 จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาปรับปรุงถนนดินลูกรัง  กวาง 4
 เมตร  ยาว 1,500 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมวาง
ทอ 0.60 x 1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 7 ทอน ตามแบบที่ อบ
ต.ไทรทองกําหนดใหกับ  บานไทรเดี่ยว  หมูที่ 4 ตําบลไทร
ทอง  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
(ลําดับที่ 3 หนาที่ 31)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 365,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการดัง
กลาว ฯลฯ  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินรายได
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจายเป็น
1.อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอคลอง
หาด  ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเป็นคาดําเนินการตามโครงการ
ป้องกันยาเสพติดและแกไขยาเสพติดประจําปี 2554 (จะดําเนิน
การไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯ
แลว)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 24 หนาที่ 40)
2.อุดหนุนอําเภอคลองหาด  ตั้งไว 90,000 บาท  เพื่อจายเป็นคา
ใชจายในการดําเนินงานตามโครงการเศรษกิจพอเพียง  ใหแกที่
ทําการปกครองอําเภอคลองหาด  (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ลําดับที่ 90 หนาที่ 56)
3.อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานตามโครงการหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง  ตั้งไว  80,000 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายตาม
โครงการ ฯ ดังกลาว  ใหหมูบานในเขตตําบลไทรทอง  จํานวน 8
 หมูบาน  หมูบานละ 10,000 บาท (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว)  ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป (ลําดับที่ 89 หนาที่ 56)
4. อุดหนุนเงินรางวัลในการประกวดโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอ
เพียง  ตั้งไว 100,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายสําหรับจัดสรร
ใหกับหมูบาน/ชุมชนที่ไดรับรางวัลระดับตําบล (จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว)  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 89 หนาที่ 56 )
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 93,500 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 93,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 93,500 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 93,500 บาท

เพื่อจายเป็นคา
1.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ  ตั้งไว 10,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนิน
การจัดงานวันสําคัญตางๆของอําเภอคลองหาด  (จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 21 หนาที่ 39)
2.อุดหนุนกิจการการเกษตรใหแกที่ทําการปกครองอําเภอคลอง
หาด  ตั้งไว 50,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงาน
ชมพูหวาน  อําเภอคลองหาด  ประจําปี  2554  (จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว) ตั้งจาย
เงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 91 หนาที่ 57)
3.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอคลองหาด  ตั้งไว 30,000
 บาท เพื่อจายเป็นคาอุดหนุนตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมเบื้อง
บูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแกว  ปี 2554 (จะดําเนินการได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว)  ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 22 หนาที่ 39)
4.อุดหนุนทองถิ่นจังหวัดสระแกวตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติฯ  ตั้งไว 3,500 บาท เพื่อจายเป็นคาใชจายในการ
ดําเนินการตามโครงการฯดังกลาว  (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว) ตั้งจายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป  (ลําดับที่ 20 หนาที่ 39)
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งานกีฬาและนันทนาการ รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

โครงการแขงขันกีฬา ตานยาเสพติด ตําบลไทรทอง  ประจําปี 2554 จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯดัง
กลาว  ตั้งจายจากเงินรายได (ลําดับที่ 38 หนาที่ 42)

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ตําบลไทรทอง  ประจําปี 2554 จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯดัง
กลาว  ตั้งจายจากเงินรายได (ลําดับที่ 36 หนาที่ 41)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้ออุปกรณกีฬาหมูบาน  เชน ฟุตบอล  ลูกวอ
ลเลยบอล  ตระกรอ  ไมแบดมินตัน  ลูกเปตอง  และเสากีฬา
เอนกประสงค  เป็นตน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับ
ที่ 45 หนาที่ 43)

งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางสนามฟุตซอล  หมูที่ 1 จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมากอสรางสนามฟุตซอล  ขนาด
กวาง  19.10 x 32.10 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด ใหกับบาน
หินกอง  หมูที่ 1  ตําบลไทรทอง  อําเภอคลองหาด  จังหวัด
สระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (ลําดับที่ 40  หนาที่ 42)
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคา
1.อุดหนุนโครงการกีฬา อปท.สัมพันธ  อําเภอคลองหาด  ตานยา
เสพติด  ประจําปี 2554  ตั้งไว  30,000 บาท  เพื่อจายเป็นคาใช
จายในการดําเนินการตามโครงการฯ ดังกลาว(จะดําเนินการไดตอ
เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการฯแลว)  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ลําดับที่ 37 หนาที่ 42)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายงบราย
จายอื่น ๆ

คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา  เชน วันเขา
พรรษา  เป็นตน ตั้งจายจากเงินรายได (ลําดับที่ 26 หนาที่ 40)

คาใชจายในการจัดประเพณีบุญบั้งไฟ  หมูที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯดัง
กลาว  ตั้งจายจากเงินรายได (ลําดับที่ 27 หนาที่ 40)

คาใชจายในการจัดประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุแหงชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต  และวันผูสูง
อายุแหงชาติ  ตั้งจายจากเงินรายได (ลําดับที่ 25 หนาที่ 40)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 502,000 บาท

งบลงทุน รวม 502,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 502,000 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 6 จํานวน 55,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาขยายประปาดวยทอขนาด  2" ระยะ
ทาง 800 เมตร  ใหกับบานโนนสมบูรณ  หมูที่ 6  ตําบลไทร
ทอง  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ลําดับที่ 69  หนาที่ 50 )

โครงการซอมแซมฝารางระบายน้ํา  หมูที่ 6 จํานวน 215,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาซอมแซมฝารางระบายน้ํา  จํานวน 245
 ฝา  ตามแบบและประมาณการที่ อบต.กําหนด  ใหกับบานโนน
สมบูรณ  หมูที่ 6  ตําบลไทรทอง  อําเภอคลองหาด  จังหวัสระ
แกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(ลําดับที่ 15  หนาที่ 37)

โครงการวางทอระบายน้ํา  หมูที่ 3 จํานวน 97,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจางเหมาวางทอระบายน้ําขนาด 0.60 x 1.00
 เมตร  จํานวน 3  จุดๆละ 10 ทอน ตามแบบที่ อบต.กําหนด ให
กับบานคลองไผ หมูที่ 3  ตําบลไทรทอง อําเภอคลอง
หาด  จังหวัดสระแกว  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ลําดับที่ 14 หนาที่ 37)

จัดซื้อโองเก็บน้ํา  หมูที่ 2 จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาจัดซื้อโองเก็บน้ํา  จํานวน 180 ใบๆ
ละ 750 บาท ใหกับบานโนนสงา  หมูที่ 2  ตําบลไทร
ทอง  อําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแกว  ตั้งจายเงินอุดหนุนทั่ว
ไป  ( ลําดับที่ 67 หนาที่ 49 )
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