
 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานส านักปลัด 
……………………….. 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น  7,353,500  บาท   แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจ า     ตั้งไว ้ 7,177,000  บาท  แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้  1,853,000  บาท  แยกเป็น 
 

              1.1  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้  530,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนส าหรับนายก อบต. 
และรองนายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       1.2  ประเภทค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้  43,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งส าหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 
       1.3  ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้  43,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       1.4  ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว้  87,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานายก 
อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       1.5  ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.  ตั้งไว้  1,150,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนส าหรับ
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป 
 

2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว ้ 2,501,000  บาท  แยกเป็น 
 

       2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  1,772,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       2.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้  155,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        
 
        



       2.3  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  148,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
เงินเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป 
       2.4  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจ า ตั้งไว้  114,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของลูกจ้างประจ า ปรากฏ
อยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       2.5 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ า ตั้งไว้  18,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ส าหรับลูกจ้างประจ า ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       2.7 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  288,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      2.6 ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  6,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

3. หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้  568,000  บาท  แยกเป็น 
 

       3.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้  453,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ดังนี้ 
   3.1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน  443,000  บาท ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
   3.1.2  เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ จ านวน  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท างานที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  
       3.2  ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 85,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลผู้มีสิทธิ ตามระเบียบก าหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       3.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประเภทเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และบุคคลอ่ืนตามที่ระเบียบก าหนด ปรากฏ
อยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



งบด าเนินการ 
  

4. หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว้  1,400,000  บาท  แยกเป็น 
        

                4.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการต่างๆ จ้างเหมาบริการรับวารสาร สิ่งพิมพ์ส านักงาน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

      4.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ 
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       4.3  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้  
1,140,000  บาท แยกเป็นค่า 
   4.3.1  ค่าใช้จ่ายตามโครงการส ารวจและบันทึกข้อมูล เพ่ือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคล
ด าเนินการส ารวจและบันทึกข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพ้ืนที่ อบต.นางบวช ปรากฏอยู่ใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   4.3.2  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
   4.3.3  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และ
อ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
   4.3.4  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและกิจกรรมการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งและความรู้ด้าน
กฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งอ่ืนๆ เช่น การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป                                                                                                                                                                                                                                                
   4.3.5  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลุ่มสตรี 
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   4.3.6  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปูองกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด การปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน และ
กิจกรรมส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 



   4.3.7 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนยากไร้ถูกทอดทิ้ง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนยากไร้ถูกทอดทิ้ง จัดหา/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากไร้ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.3.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดท าแผนต่างๆ การจัดเวที
ประชาคม และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   4.3.9 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชน ตั้งไว้  300,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชน ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
   4.3.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคน
ในชาติ ตั้งไว้  40,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ เช่น การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพ่ือสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน การจัดกิจกรรมอัน
เป็นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงท าความเข้าใจ การจัดกิจกรรมใน
การปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
       4.4 ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

5. หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  390,000  บาท  แยกเป็น 
 

        5.1 ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
        5.2 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 240,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง และอ่ืนๆ ส าหรับรถยนต์ส านักงาน รถกระเช้าซ่อม
ไฟฟูา รถยนต์กู้ภัย รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอ่ืนรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของ อบต. ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       5.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นดิสก์ 
โปรแกรมและวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
       5.4 ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ 
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 

 
 
 
 
 



6. หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  400,000  บาท แยกเป็น 
 

        6.1  ประเภทค่าไฟฟูา ตั้งไว้ 280,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลนางบวช และประปาหมู่บ้าน ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
  6.2  ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมน ค่าเช่าพ้ืนที่เวบไซด์ ค่าบริการสัญญาณน าเข้าองค์กร
แบบเฉพาะ (Leased line Internet) ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

 

งบเงินอุดหนุน 
 

7. หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  65,000  บาท  แยกเป็น 
 

      7.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์    
ตั้งไว้รวม  65,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
   7.1.1  เงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 
50,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรวม
พลังต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดระดับพ้ืนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2558 ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี) 
   7.1.2  เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ จ านวน 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (อบต.หัวนา) ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี) 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้   176,500  บาท  แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

8. หมวดครุภัณฑ์  ตั้งไว ้ 176,500  บาท  แยกเป็น 
   

           8.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน 1 ชุด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
  8.2  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา  ตั้งไว้  3,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 
1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 



  8.3  ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ตั้งไว้  18,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 
ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
        8.4  ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย (โพเดียม) 
จ านวน 2 ตัว ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
  8.5  ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ตั้งไว้  52,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
  8.6  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกเอนกประสงค์ ตั้งไว้  78,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติก
เอนกประสงค์มีพนักพิง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

กองคลัง 
………………………………….. 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น   1,876,000  บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจ า                    ตั้งไว้  1,872,000  บาท  แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว ้ 1,267,000  บาท  แยกเป็น 
    
  1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  810,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  145,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  42,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งส าหรับพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  234,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนส าหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  1.5  ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  36,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ  
ส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

งบด าเนินการ 
 

2.  หมวดค่าตอบแทน   ตั้งไว้  235,000  บาท  แยกเป็น 
 

2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตั้งไว้  225,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ดังนี้  

2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ จ านวน  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท างานที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ฯลฯ  

 



2.1.2  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน  195,000  บาท ส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล และ พนักงานจ้าง  
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  2.2  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ส าหรับ พนักงานส่วนต าบล และบุคคลอ่ืนตามที่ระเบียบก าหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

 3.  หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้  250,000  บาท  แยกเป็น 
   
  3.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  180,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บรายได้ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  3.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้รวม  
50,000  บาท  แยกเป็นค่า 

  3.2.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  3.3  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
 

4.  หมวดค่าวัสดุ     ตั้งไว้  110,000  บาท  แยกเป็น 
   
  4.1  ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่นแบบพิมพ์ต่าง ๆ 
กระดาษ  แฟูม ปากกา ดินสอ และอ่ืน ๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  4.2  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ าดื่มส าหรับผู้มาติดต่อราชการ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง 
  4.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก 
แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง 
 

 
 
 
 
 
 



5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้  10,000  บาท  แยกเป็น 
 

  5.1  ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าฝากส่ง
ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร 
งานคลัง 
 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ตั้งไว้   4,000  บาท  แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

6. หมวดครุภัณฑ์  ตั้งไว้  4,000  บาท  แยกเป็น 
   

           8.1  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  4,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ี
ส าหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนโยธา 
……………………………….. 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น   3,643,200 บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจ า  ตั้งไว้  รวม  2,080,300 บาท แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้รวม   1,019,300  บาท   แยกเป็น 
 

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  380,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิ เงินค่าตอบแทนรายเดือน ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  24,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 

1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  564,800 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนส าหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        1.5  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

2.  หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม    171,000   บาท   แยกเป็น 
 

  2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้  141,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ดังนี้  

2.1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 141,000  บาท ส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

2.2  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อส าหรับพนักงาน
ส่วนต าบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 



 

งบด าเนินการ 
       

3.  หมวดค่าใช้สอย   ตั้งไว้รวม   500,000   บาท   แยกเป็น 
 

 3.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซี่
งบริการต่างๆ เช่น ค่าแรงจัดท าของ ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่ าตักสิ่งปฏิกูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์  ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา ค่าจัดท าแผนที่ต าบล ค่าตรวจสอบรังวัดที่สาธารณะประโยชน์ ฯลฯ 
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

        3.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้รวม  
200,000  บาท  แยกเป็นค่า 
   3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ อ่ืนๆ เช่น 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ลดการเสี่ยงภัยทางถนนตาม
จุดเสี่ยง ติดตั้งปูายสัญญาณจราจร ปูายประชาสัมพันธ์กฎจราจร และงานอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้  
50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่เจ้าหน้าที่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

3.2.4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น ติดตั้งเสารับวิทยุสื่อสาร ปรับปรุงสายสัญญาณ  การติดตั้ง
เครือข่ายสัญญาณและงานอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

3.3  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้รวม  100,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม  วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ซ่อมแซมงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 



4.  หมวดค่าวัสดุ    ตั้งไว้รวม   390,000   บาท   แยกเป็น 
 

 4.1  ประเภทวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
กระดาษ  แฟูม ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
        4.2 ประเภทวัสดุไฟฟูาและวิทยุ ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น  
หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ และวัสดุอ่ืนๆ ที่ใช้กับไฟฟูาสาธารณประโยชน์  และไฟฟูาของ อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

4.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย 
หิน แอสฟัลต์ผสมเสร็จ ท่อและอุปกรณ์ประปา และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
  4.4  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  80,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และ   
หล่อลื่น เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง และอ่ืนๆ ส าหรับรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รถกระเช้าไฟฟูา 
และเครื่องจักรกล ที่ขอรับการสนับสนุนมาช่วยปฏิบัติงาน ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 4.5 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

4.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  หมึก 
แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว ้   1,562,900 บาท    แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไวร้วม   907,500  บาท แยกเป็น 
     

 5.1  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  ตั้งไว้ 8,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 
ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

 5.2  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ตั้งไว้  3,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 
1 ชุด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

 5.3  ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นซีดี ตั้งไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นซีดี จ านวน 
1 ชุด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 



 5.4  ค่าจัดซื้อเลื่อยตัดกิ่งไม้ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยตัดกิ่งไม้ (ชนิดเลื่อยโซ่) 
ขนาด 18 บาร์ จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และโยธา 

 5.5  ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ตั้งไว้ 5,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด ขนาด 5 นิ้วจ านวน 
1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

 5.6  ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟูา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านไฟฟูาแบบเจาะกระแทก 
จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

5.7  ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน ตั้งไว้  19,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่อง 
ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

5.8  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ตั้งไว้  4,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน
ของเหลว ชนิดสะพายหลัง จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและโยธา   

5.9 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น ตั้งไว้  13,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
เข็น จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

5.10 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ตั้งไว้  28,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง จ านวน 3 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และโยธา 

5.11 ค่าจัดซื้อรถเข็นกระบะ ตั้งไว้  3,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นกระบะ แบบ 2 ล้อ 
จ านวน 2 คัน ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

5.12  ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตั้งไว้  787,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 

 

6. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม  655,400  บาท    แยกเป็น 
 

  6.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตั้งไว้  193,600  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 304 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด หมู่ที่ 3 จากถนนคันกั้นน้ าชลประทาน ถึง แม่น้ าท่าจีน ปรากฏอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    
 
   
 



  6.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้  290,700  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 138.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 483 
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ก าหนด หมู่ที่ 6 จากถนนคันกั้นน้ าชลประทาน ถึง ถนนเรียบคลองชลประทาน ปรากฏอยู่
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 พร้อมรางระบายน้ า  ตั้งไว้  171,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนนกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 193.50 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ า ตามแบบที่ อบต.ก าหนด หมู่ที่ 10 ซอยบ้านผู้ช่วย
จ าเนียร ถึง แม่น้ าท่าจีน ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

………………………………… 

งบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น  1,979,600  บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจ า                   ตั้งไว้  1,945,000  บาท  แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)    ตั้งไว้  557,000  บาท  แยกเป็น 
  

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  432,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทั้งเงินปรับปรุง

อัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้  18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิม

ส าหรับคุณวุฒิ ของพนักงานส่วนต าบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  1.3  ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง ต้ังไว้  42,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับ

พนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  1.4  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  45,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงาน

จ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ ตามที่อัตราก าหนด กรณีที่อัตราจ้างรายเดือนสูง

กว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  1.5  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพ

ชั่วคราวและเงินเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิของพนักงานจ้าง กรณีที่อัตราค่าจ้างรายเดือนสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ 

ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

 

 

 

 

 



2.  หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้  88,000  บาท  แยกเป็น  

2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้  88,000  บาท เพ่ือจ่าย

เป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ดังนี้  

2.1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จ านวน 88,000  บาท  ส าหรับพนักงาน

ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

งบด าเนินการ 
 

3.  หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้  709,000  บาท  แยกเป็น 
 

 3.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรับ

วารสาร หนังสือพิมพ์รายวันส าหรับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน จ้างเหมาบริการงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่

ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

3.2  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้  รวม   

634,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็น 

           3.2.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล รวมทั้งพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอม

รม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

3.2.2  ค่าใช้จ่ายส าหรับอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก ตั้งไว้  84,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งาน

ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.2.3  ค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนการด าเนินการด้านกีฬา ตั้งไว้  60,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล ระดับอ าเภอ ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2.4  ค่าใช้จ่ายส าหรับงานรัฐพิธีและการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ ตั้งไว้  200,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานพระพุทธศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น งานกิจกรรมปกปูอง

สถาบันหลักของชาติ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 



3.2.5  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 

3.2.6  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น จัดหาอาหารเสริม (นม) และ กิจกรรมการให้

ความรู้เรื่องแม่และเด็กท้ังก่อนและหลังคลอด และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

3.2.7  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้  

30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด าริ/พระราชเสาวนีย์ของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

3.2.8 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตั้งไว้  150,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์เยาวชน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ 

และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  3.3  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  15,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 
 

4.  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  248,000  บาท  แยกเป็น 
 

4.1  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น แบบพิมพ์

ต่าง ๆ กระดาษ แฟูม ปากกา ดินสอ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

  4.2  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 

หมึก แผ่นดิสก์ แผ่นซีดีรอม โปรแกรม และวัสดุอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา     

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 4.3 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ต้ังไว้  143,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม  (นม) 

ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน และเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาดิน ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

4.4 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านเขาดิน เช่น ชุดเด็กอนุบาลปฐมวัย ผ้ากันเปื้อน ชุดพละ ชุดผ้าไทย วัสดุของเล่น วัสดุสื่อการเรียนการสอน 

และวัสดุอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 



4.5 ประเภทค่าวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ปรากฏอยู่ใน

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว ้ 20,000  บาท แยกเป็น 
 

   5.1  ประเภทค่าไฟฟูา ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน 

ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 

งบเงินอุดหนุน 
 

6.  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว ้ 323,000  บาท  แยกเป็น 
 

 6.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์   

ตั้งไว้  รวม   323,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

     6.1.1  เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก จ านวน  248,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏอยู่ในแผนงาน

การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

6.1.2  เงินอุดหนุนโครงการปกปูองสถาบัน สันติ สามัคคี จ านวน  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น

เงินอุดหนุนให้อ าเภอเดิมบางนางบวช ตามโครงการปกปูองสถาบัน สันติ สามัคคี ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี) 

6.1.3  เงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา จ านวน  25,000  บาท เพ่ือจ่าย

เป็นเงินอุดหนุนอ าเภอเดิมบางนางบวช ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี ประจ าปี 2558 ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดสุพรรณบุรี) 

 

 

 

 

 



รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตั้งไว้   รวม     34,600   บาท      แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

 7.  หมวดค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม     34,600    บาท    แยกเป็น 
 

  7.1  ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน จ านวน 1 ชุด ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  7.2  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 5,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏ
อยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  7.3 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา ตั้งไว้ 3,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน   
1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  7.4  ค่าจัดซื้อจอภาพ ตั้งไว้  3,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 1 จอ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
  7.5  ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรี ตั้งไว้  8,100  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกลองทอม จ านวน 1 ชุด ฉิ่งและ
ฉาบ จ านวน 1 ชุด และทรัมโบริน จ านวน 1 อัน ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
……………….………… 

งบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น  1,088,000  บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจ า           ตัง้ไว้  1,066,000  บาท  แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้  236,000  บาท  แยกเป็น 
 

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  171,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุง
อัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

1.2  ประเภทเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้  42,000  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่ง ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

1.3  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  23,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
เงินเพ่ิมส าหรับคุณวุฒิ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

งบด าเนินการ 
 

2.  หมวดค่าใช้สอย  ตั้งไว ้ 690,000  บาท  แยกเป็น 
 

 2.1  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้
รวม  660,000  บาท  แยกเป็นค่า 
   2.1.1  ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาดอ่ืนๆ ตั้งไว้  60,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดอ่ืนๆ  ปรากฏ
อยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  
ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   
ลดภาวะโลกร้อน ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 



2.1.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งไว้  600,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดเก็บ
มูลฝอย และขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.2 ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

3.  หมวดค่าวัสดุ  ตั้งไว้  50,000  บาท  แยกเป็น 
 

 3.1  ประเภทวัสดุอ่ืนๆ ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะและวัสดุอ่ืน ที่เป็นส่วนควบ
หรือประกอบเป็นถังขยะ เช่น ลวดผูกเหล็ก สายยางฉีดน้ า เชือก สีสเปรย์ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

งบเงินอุดหนุน 
 

4.  หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้  90,000  บาท  แยกเป็น 
 

  4.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรืองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์  
ต้ังไว้  90,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 

 4.1.1  เงินอุดหนุนค่าด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพ้ืนที่ ตั้งไว้  
90,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าด าเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช จ านวน 6 หมู่บ้านๆ ละ 15,000 บาท ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข 

 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน    ตั้งไว้   รวม     22,000   บาท      แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

 5.  หมวดค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม     22,000    บาท    แยกเป็น 
 

  5.1  ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี (LCD TV) ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลซีดี 
(LCD TV) ขนาด 40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
  5.2  ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นซีดี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นซีดี จ านวน 1 ชุด 
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
 
 

 

 



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช  อ าเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายงบกลาง 
……………………….. 

รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้  1,059,700  บาท   แยกเป็น 
 

 1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  75,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ของลูกจ้างตามภารกิจ ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 2.  เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ส าหรับผู้ปุวยเอดส์ ปรากฏ
อยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 3.  ประเภทเงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ 602,700  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน 
หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็น ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

 4.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้รวม  220,000  บาท 
  4.1  ทุนการศึกษา ตั้งไว้  120,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาส าหรับผู้บริหาร สมาชิก

สภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
  4.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขสภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ตั้งไว้  

100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ปรากฏอยู่ใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
  5.  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ.) ตั้งไว้  132,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 


