คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
เรียน ท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช
บัดนี ถึงเวลาทีคณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนางบวช เรื อง งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช อีก
ครั งหนึ ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู ้บ ริ หารองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตํา บลนางบวช จึ ง ขอแถลงให้ ท่ า น
ประธานสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช และสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวชทุกท่าน ได้
ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
ดังต่อไปนี
1. สถานะการคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ได้ประมาณการรายรับไว้เป็ น
จํานวนเงิ นทังสิ น 14,000,000.00 บาท โดยในส่ วนของรายได้ทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวชเป็ น
ผูด้ าํ เนินการจัดเก็บเองนัน จะได้ดาํ เนินการปรับปรุ งการจัดเก็บให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง ขึน และในส่ วนของ
งบประมาณรายจ่ายได้กาํ หนดวงเงินรายจ่ายไว้ จํานวน 14,000,000.00 บาท คณะผูบ้ ริ หารคาดว่าจะสามารถ
ตอบสนองการบริ การสาธารณะด้านต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง ขึน ซึงงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช เป็ นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่าย
เท่ากับรายรับ)
2. การบริหารงบประมาณในปี ทีผ+ ่านมา และ ปี ปัจจุบัน
ในปี งบประมาณทีผา่ นมา แม้วา่ รายรับขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช จะมีจาํ นวนจํากัด
เมือเปรี ยบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ทีจะต้องดําเนินการให้บริ การแก่ประชาชนตามอํานาจหน้าทีทีกฎหมาย
กําหนดก็ตาม แต่องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวชก็สามารถดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามทีได้ตงั งบประมาณ
รายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว+ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานสํ านักปลัด
…………………………………………

ตั0งงบประมาณรายจ่ าย

ทั0งสิ0น 5,542,080 บาท

แยกเป็ น

รายจ่ ายประจํา ตั0งไว้

รวม 5,473,780 บาท

แยกเป็ น

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั0งไว้รวม 2,894,200 บาท แยกเป็ น
เงินเดือน ( ฝ่ ายการเมือง )
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตังไว้ 579,600 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือนสําหรับ
นายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ตังไว้ 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็ น เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยูใ่ นแผนงาน
บริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตังไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งาน
บริ หารทัว ไป
1.4 ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึ กษานายก อบต. ตังไว้ 96,600 บาท เพือจ่ายเป็ น
เงินเดือนเลขานายก อบต. ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ตังไว้ 828,600 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
สําหรั บประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ และเลขานุ การสภาฯ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
เงินเดือน ( ฝ่ ายประจํา )
1.6 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตําบล ตังไว้ 920,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน พร้อม
ทังเงินปรับปรุ งอัตราเงินเดือน ของพนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หาร
ทัว ไป

1.7 ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน ตังไว้ 72,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิ นเพิมค่า
ครองชีพชัว คราว สําหรับพนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
1.8 ประเภทเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่ วนตําบล ตังไว้ 42,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิน
ประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
1.9 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตังไว้ 97,400 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างของลูกจ้างประจํา
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
1.10 ประเภทเงินเพิม ต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ตังไว้ 18,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัว คราว สําหรับลูกจ้างประจํา ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
2. หมวดค่ าจ้ างชั+วคราว ตั0งไว้รวม

204,110 บาท แยกเป็ น

2.1 ประเภทค่าจ้างชัว คราวพนักงานจ้าง ตังไว้ 153,470 บาท เพือ จ่ายเป็ นค่าจ้างสําหรับ
พนักงานจ้างปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
2.2 ประเภทเงินเพิม ต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 50,640 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิม
ค่าครองชีพชัว คราวสําหรับพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
งบดําเนินการ
3. หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และวัสดุ ตั0งไว้รวม 1,960,470 บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. ตังไว้ 249,470 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนสําหรับผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช โดย
ทุกรายการสามารถถัวเฉลียจ่ายได้ ดังนี
- ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผูไ้ ด้รับแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าทีขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ทีสามารถ
เบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่ วนตําบลนางบวช ฯลฯ ปรากฏ
อยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ นกรณี พิเศษ จํานวน 239,470 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนอืนกรณี พิเศษพนักงานส่ วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หาร
ทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.2 ประเภทค่าเบียประชุ ม ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประเภทค่าเบีย
ประชุมของสมาชิกสภาฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป

3.3 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้างของทุกส่ วน
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 36,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน
หรื อค่าเช่ าซื อสําหรับพนักงานส่ วนตําบลผูม้ ีสิทธิ ตามระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงาน
ทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.5 ประเภทเงินช่วยเหลื อการศึกษาบุตร ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผูบ้ ริ หาร พนักงานส่ วนตําบล ลูกจ้างประจํา และบุคคลอืนตามที
ระเบียบกําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 300,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับคณะผูบ้ ริ หาร พนักงานส่ วนตําบล ลูกจ้างประจํา และบุคคล
อืนตามทีระเบียบกําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
ค่ าใช้ สอย
3.7 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึ งบริ การ ตังไว้รวม 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
เพือให้ได้มาซึงบริ การต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างบริ การโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจ้าง
เหมาทําความสะอาด และอืน ๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.8 ประเภทรายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่ารับรอง
และพิธีการ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.9 ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ
ตังไว้รวม 740,000 บาท แยกเป็ นค่า
3.9.1 ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค. ตังไว้ 20,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าจ้างบุคคลดําเนิ นการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และกชช. 2 ค. ปรากฏอยูใ่ นแผนงาน
บริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.9.2 ค่า ใช้จ่า ยในการจัดฝึ กอบรมและสัม มนา ศึ ก ษาดู ง าน และอื น ๆ ตัง ไว้
300,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึ กอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน ของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่ วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป
งานบริ หารทัว ไป
3.9.3 ค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ ตังไว้ 120,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ ของคณะผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภา อบต. พนักงาน
ส่ วนตําบล ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าทีอืนทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบตั ิหน้าที เช่น ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม
ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป

3.9.4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตังผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตังอืน ๆ
เช่น การเลือกตัง ส.ส. ส.ว. ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.9.5 ค่าใช้จ่ายเพือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร ตังไว้
30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารเพือรองรับการ
ดําเนิ นการต่าง ๆ เช่น ค่าจดทะเบียนโดเมน ค่าเช่าพืนทีเว็บไซด์ เพิมช่องทางการสื อสาร ตูโ้ ทรศัพท์สาขา
ระบบ LAN ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.9.6 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ /พระราชเสาวนีย ์ ตังไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ /พระราชเสาวนีย ์ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
3.9.7 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาการว่างงานและส่ งเสริ มอาชีพ ตังไว้ 70,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาการว่างงานและส่ งเสริ มอาชี พ ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
3.9.8 ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดและปั ญหาสังคม ตังไว้ 50,000 บาท
เพือเป็ นค่าใช้จา่ ยในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปั ญหาสังคม เช่น การพนัน การละเมิดสิ ทธิ เด็กและสตรี
เป็ นต้น ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
3.9.9 ค่าใช้จ่ายเพือส่ งเสริ มสนับสนุ นความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ตังไว้ 50,000 บาท เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ ม สนับสนุน ความเข้มแข็ง และการมีส่วน
ร่ วมของประชาชน เช่น การจัดทําแผนต่างๆ การจัดเวทีประชาคม และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
3.10 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ และทรัพย์สินอืน ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งาน
บริ หารทัว ไป
ค่ าวัสดุ
3.11 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อวัสดุสํานักงาน และ
อืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.12 ประเภทวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ า เช่น
หลอดไฟฟ้ า โคมไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ลําโพง ฯลฯ ทีใช้กบั ทีทาํ การ อบต. ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงาน
ทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.13 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตังไว้ 25,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุประเภท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ล็อกคลัตช์ ล็อกพวงมาลัย ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป

3.14 ประเภทวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ตังไว้ 200,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุประเภท
วัสดุเชื อเพลิ งและหล่อลื น เช่ น นํามันดี เซล นํามันเบนซิ น นํามันจารบี นํามันเครื อง และอืนๆ สําหรับ
รถยนต์ของ อบต. ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.15 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึก แผ่นดิ สก์ โปรแกรมและวัสดุ อืน ๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริ หารงาน
ทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
3.16 ประเภทวัสดุอืน ๆ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุอืน ๆ เช่น ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
4. หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั0งไว้ รวม 270,000

บาท แยกเป็ น

4.1 ประเภทค่าไฟฟ้ า ตังไว้ 240,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับทีทาํ การองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กตําบลนางบวช ประปาหมู่บา้ น ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป
งานบริ หารทัว ไป
4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม
ต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริ การอินเตอร์ เน็ต สําหรับทีทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบล ฯลฯ ปรากฏอยู่
ในแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
งบเงินอุดหนุน
5. หมวดเงินอุดหนุน ตั0งไว้ รวม

145,000 บาท แยกเป็ น

5.1 ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อองค์ ก รเอกชนในกิ จ กรรมอัน เป็ น
สาธารณประโยชน์ ตังไว้รวม 145,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
5.1.1 เงิ นอุ ดหนุ นศูนย์ต่อ สู ้ เพือเอาชนะยาเสพติ ดจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี จํา นวน
50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู ้เพือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุ พรรณบุรี ในการป้ องกันแก้ไข
ปั ญหายาเสพติ ดประจํา ปี 2554 ปรากฏอยู่ใ นแผนงานสร้ า งความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชน งานส่ ง เสริ มและ
สนับสนุ นความเข้มแข็งชุ ม ชน (จะเบิก จ่ายต่อเมือได้รับความเห็ นชอบจากคณะอนุ ก รรมการอํานวยการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจังหวัดสุ พรรณบุรี)
5.1.2 เงินอุดหนุ นอําเภอเดิมบางนางบวช จํานวน 80,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิน
อุดหนุนอําเภอเดิมบางนางบวช ในการจัดงานรัฐพิธี การจัดงานประเพณี ต่างๆ ประจําปี 2554 และโครงการ
คนเดิมบางรวมใจภักดิTรักในหลวง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว ไป งานบริ หารทัว ไป

5.1.3 เงินอุดหนุ นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถินระดับอําเภอ จํานวน 15,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิ นอุดหนุ นตามโครงการปรับปรุ งศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิน และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน
ระดับอําเภอ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว ไป งานบริ หารทัว ไป
รายจ่ ายเพือ+ การลงทุน

ตั0งไว้รวม

68,300 บาท แยกเป็ น

ตั0งไว้รวม

68,300

งบลงทุน
6. หมวดครุภัณฑ์ ทดี+ ินและสิ+ งก่อสร้ าง

บาท แยกเป็ น

ค่ าครุภัณฑ์
6.1 ประเภทค่าครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
6.1.1 ค่าจัดซื อตูเ้ หล็กกระจกบานเลือน ชนิด 2 บาน ตังไว้ 3,300 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าจัดซื อตูเ้ หล็กกระจกบานเลือน ชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู ้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว ไป งาน
บริ หารงานทัว ไป
6.2 ประเภทค่าครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
6.2.1 ค่าจัดซือกล้องวงจรปิ ด ตังไว้ 35,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อกล้องวงจรปิ ด
จํานวน 1 ชุด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานทัว ไป
6.2.2 ค่าจัดซื อเครื องขยายเสี ยง ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อเครื อง
ขยายเสี ยง เพือใช้ในการประชุมนอกสถานที จํานวน 1 เครื อง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งาน
บริ หารงานทัว ไป
6.3 ประเภทครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
6.3.1 ค่าจัดซื อเครื องปริU นเตอร์ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อเครื อง
ปริU นเตอร์ จํานวน 1 เครื อง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานทัว ไป
6.3.2 ค่าจัดซื อจอคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่า ยเป็ นค่า จัดซื อ
จอคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื อง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานทัว ไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว+ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานกองคลัง
…………………………………………

ตั0งงบประมาณรายจ่ าย

ทั0งสิ0น 1,329,860

บาท แยกเป็ น

รายจ่ ายประจํา ตั0งไว้

รวม

บาท แยกเป็ น

1,289,860

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั0งไว้รวม 664,680 บาท แยกเป็ น
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 610,680 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน พร้อมทังเงิน
ปรับปรุ งอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงาน
ทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2 ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน ตังไว้ 54,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่าครอง
ชีพชัว คราวสําหรับพนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
2. หมวดค่ าจ้ างชั+วคราว ตั0งไว้รวม 102,130 บาท แยกเป็ น
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 78,250 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างสําหรับพนักงาน
จ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
2.2 ประเภทเงิ นเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 23,880 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัว คราวสําหรับพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
งบดําเนินการ
3. หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และ วัสดุ ตั0งไว้รวม 513,050 บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. ตังไว้ 192,050 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป้ ฏิ บตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช โดย ทุก
รายการสามารถถัวเฉลียจ่ายได้ ดังนี

- ค่า ตอบแทนคณะกรรมการต่ า ง ๆ จํา นวน 20,000 บาท ผูไ้ ด้รั บ แต่ ง ตัง เป็ น
คณะทํางานทีสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการจัดซื อจัดจ้าง ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ นกรณี พิเศษ จํานวน 172,050 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนอืนกรณี พิเศษพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารทัว ไป งาน
บริ หารงานคลัง
3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 36,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรื อค่าเช่า
ซื อสําหรับพนักงานส่ วนตําบล ผูม้ ีสิทธิ ตามระเบียบกําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งาน
บริ หารงานคลัง
3.3 ประเภทเงิ นช่ วยเหลือการศึกษาบุตร ตังไว้ 5,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลื อ
การศึ ก ษาบุ ตรสําหรั บ พนัก งานส่ วนตํา บล และบุ คคลอื นตามที ระเบีย บกํา หนด ปรากฏอยู่ใ นแผนงาน
บริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
3.4 ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
รักษาพยาบาลของ พนักงานส่ วนตําบล และบุคคลอืนตามทีระเบียบกําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงาน
ทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
ค่ าใช้ สอย
3.5 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึ งบริ การ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมา
บริ การรับวารสารและสิ งพิมพ์สาํ นักงาน และค่าจ้างเหมาบริ การอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป
งานบริ หารงานคลัง
3.6 ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ ตัง
ไว้รวม 80,000 บาท แยกเป็ นค่า
3.6.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ ตังไว้ 80,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่ น
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป
งานบริ หารงานคลัง
3.7 ประเภทค่าบํารุ งรักษาและซ่อมแซม ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าบํารุ งรักษาหรื อ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
ค่ าวัสดุ
3.8 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นแบบ
พิมพ์ตา่ ง ๆ กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ และอืน ๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงาน
คลัง

3.9 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวสิ งของเครื องใช้ต่างๆ เช่น นําดืมสําหรับผูม้ าติดต่อราชการ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏ
อยูใ่ นแผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานบริ หารงาน
ทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
4. หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั0งไว้รวม 10,000 บาท แยกเป็ น
4.1 ประเภท ค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื อดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่ า ตู ้
ไปรษณี ย ์ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าฝากส่ งไปรษณี ย ์ ค่าฝากส่ งธนาณัติ และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานบริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง
รายจ่ ายเพือ+ การลงทุน ตั0งไว้ รวม 40,000 บาท แยกเป็ น
งบลงทุน
5. หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทีด+ ินและสิ+ งก่อสร้ าง ตั0งไว้รวม 40,000 บาท แยกเป็ น
5.1 ประเภทครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าครุ ภณ
ั ฑ์สํานักงาน
ดังนี
5.1.1 ค่าจัดซือเครื องพิมพ์เช็ค จํานวน 1 เครื อง ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
จัดซื อเครื องพิมพ์เช็ ค สํา หรั บใช้ง านในระบบบัญชี ค อมพิวเตอร์ (E - LAAS) ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริ หารงานทัว ไป งานบริ หารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว+ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนโยธา
………………………………..

ตั0งงบประมาณรายจ่ าย

ทั0งสิ0น

2,131,760

บาท แยกเป็ น

รายจ่ ายประจํา ตั0งไว้

รวม

1,380,360

บาท แยกเป็ น

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั0งไว้รวม 291,600 บาท แยกเป็ น
เงินเดือน ( ฝ่ ายประจํา )
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 262,440 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน พร้อมทังเงิน
ปรับปรุ งอัตราเงินเดือน และเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าครองชีพชัว คราว ของพนักงาน
ส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
1.2 ประเภทเงินเพิม ต่างๆ ตังไว้ 29,160 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่าครองชีพชัว คราวของ
พนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
2. หมวดค่ าจ้ างชั+วคราว ตั0งไว้รวม 265,960 บาท แยกเป็ น
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 203,200 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างสําหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทัว ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน
2.2 ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 62,760 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัว คราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัว ไป ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบดําเนินการ
3. หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอย และ วัสดุ ตั0งไว้รวม 722,800 บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. ตังไว้ 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช โดยทุก
รายการสามารถถัวเฉลียจ่ายได้ ดังนี
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ นกรณี พิเศษ จํานวน 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนอืนกรณี พิเศษพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.2 ประเภทค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 22,800 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้านหรื อค่าเช่า
ซื อสําหรับพนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุ มชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
3.3 ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่ารักษาพยาบาลของ พนักงานส่ วนตําบล และบุคคลอืนตามทีระเบียบกําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ค่ าใช้ สอย
3.4 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึ งบริ การ ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
เพือให้ไ ด้มาซึ ง บริ ก ารต่า ง ๆ เช่ น ค่า จัดทําป้ ายประชาสัม พันธ์ การดํา เนิ นงานต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ใ น
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.5 ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ ตัง
ไว้รวม 230,000 บาท แยกเป็ นค่า
3.5.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าของสํานักงาน ตังไว้ 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าของสํานักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.5.2 ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ดําเนิ นการโครงการบ้านท้องถิ นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุ มชน
งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.5.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ ตังไว้ 50,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น
ค่าลงทะเบียนฝึ กอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุ มชน
งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

3.5.4 ค่าใช้จ่ายเพือการส่ งเสริ มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตังไว้ 80,000
บาท เพือจ่า ยเป็ นค่า ใช้จ่า ยในการส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย ในชี วิตและทรั พ ย์สิ น เช่ น การฝึ กอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ เบียเลียง ของสมาชิ ก อปพร. การดําเนิ นการป้ องกันการลดอุบตั ิเหตุทาง
ถนน และการสนับสนุนงานอืนๆ ทีเกียวข้องกับงานป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน
3.6 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้รวม 50,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์สํานักงาน และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ค่ าวัสดุ
3.7 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ และอืน ๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หาร
ทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.8 ประเภทวัสดุ ไฟฟ้ าและวิท ยุ ตัง ไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัส ดุ ไ ฟฟ้ า เช่ น
หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ และวัสดุอืนๆ ทีใช้กบั ไฟฟ้ าสาธารณประโยชน์ และไฟฟ้ าของ อบต. ปรากฏอยู่
ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.9 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซี เมนต์
ทราย หิน แอสฟัลต์ผสมเสร็ จ ท่อและอุปกรณ์ประปา และอืนๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.10 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน ล็อกคลัตช์ ล็อกพวงมาลัย ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
3.11 ประเภทวัสดุเชือเพลิง ตังไว้ 60,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุเชือเพลิง และหล่อลืน
เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน นํามันจารบี นํามันเครื อง และอืนๆ สําหรับรถยนต์และเครื องจักรกล ทีขอรับ
การสนับสนุนมาช่วยปฏิบตั ิงาน ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซื อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอืนๆ ทีเกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน

4. หมวดเงินอุดหนุน ตั0งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็ น
4.1 ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อองค์ ก รเอกชนในกิ จ กรรมอัน เป็ น
สาธารณประโยชน์ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
4.1.1 เงินอุดหนุนการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอเดิมบางนางบวช เพือขยายเขตไฟฟ้ า
สาธารณะ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอําเภอเดิมบางนางบวช ในการ
ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ หมู่ที 8 บ้านท่ามะนาว เพือยกระดับคุณภาพชี วิตและความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
รายจ่ ายเพือ+ การลงทุน

ตั0งไว้รวม

751,400

งบลงทุน
5. หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทดี+ ินและสิ+ งก่อสร้ าง ตั0งไว้รวม 751,400

บาท แยกเป็ น
บาท แยกเป็ น

ค่ าครุภัณฑ์
5.1 ประเภทครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
5.1.1 ค่าจัดซื อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ตังไว้ 6,400 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อตูเ้ ก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 1 ตู ้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว ไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน
5.1.2 ค่าจัดซื อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร ตังไว้ 3,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อตูเ้ ก็บ
เอกสารชนิดบานเลือนกระจกใส ขนาด 4 ฟุต จํานวน 1 ตู ้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หาร
ทัว ไปเกียวกับเคหะและชุมชน
ค่ าทีด+ ินและสิ+ งก่อสร้ าง
5.2 ประเภทอาคารต่างๆ
5.2.1 ค่าก่อสร้างโรงเรื อนสําหรับเก็บเครื องสู บนํา หมู่ที 10 ตังไว้ 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างโรงเรื อนสําหรับเก็บเครื องสู บนํา ขนาดกว้าง 4 เมตรยาว 8 เมตร บริ เวณลานปูนหมู่ที
10 บ้านไร่ ดอนกลาง หรื อมีพืนทีไม่ตาํ กว่า 32 ตารางเมตร ตามแบบที อบต.กําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
5.3 ประเภทค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปการ
5.3.1 ค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมฝังท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 6 ตังไว้ 232,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนดินขนาดกว้างเฉลีย 2.5 เมตรยาว 53 เมตรหนาเฉลีย 1.5 เมตร หรื อมีปริ มาณดิน
ไม่ตาํ กว่า 242 ลูกบาศเมตร พร้อมฝังท่อระบายนํา คสล. 54 ท่อน หมู่ที 6 บ้านท่านางเริ ง บริ เวณจากถนน
ชลประทาน ถึง บริ เวณคลองจระเข้ตาย ตามแบบที อบต. กําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

5.3.2 ค่าขยายเขตระบบเสี ยงตามสาย หมู่ที 7 ตังไว้ 90,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
ขยายเขตระบบเสี ยงตามสาย หมู่ที 7 บ้านเกาะคู โดยการเดินสายไฟ เริ มจากหอกระจายข่าว (ศาลาประจํา
หมู่บา้ น) ช่ วงที 1 ถึ งแยกเขตติดต่อหมู่ที 8 และช่ วงที 2 ถึ งบริ เวณไร่ ออ้ ยนางประหยัด รวมเป็ นระยะทาง
3,200 เมตร พร้อมติดตังยูนิตฮอทพร้อมดอกกระจายเสี ยง จํานวน 10 ชุด ตามแบบที อบต. กําหนด ปรากฏ
อยูใ่ นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
5.3.3 ค่าขุดลอกคูส่งนํา หมูท่ ี 3 ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าขุดลอกคูส่ง
นําเพือการเกษตรภายในหมูท่ ี 3 บ้านไร่ โดยมีปริ มาณดินขุดไม่ตาํ กว่า 3,210 ลูกบาศเมตร ตามแบบที อบต.
กําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน
5.4 ประเภทค่าก่อสร้างสิ งสาธารณูปโภค
5.4.1 ค่าขยายเขตประปา หมู่ที 9 ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าขยายเขต
ประปา หมูท่ ี 9 บ้านคันคลองกระเสี ยว ช่วงที 1 เริ มจากบริ เวณบ้านนายปรี ดา สิ งหรา ถึงบริ เวณบ้านนายสุ
เทพ ป่ วนใจ และช่วงที 2 เริ มจากแยกออกหมู่ที 3 ถึงบริ เวณบ้านนายอภิชาต สิ นอยู่ รวมเป็ นระยะทาง 966
เมตร ตามแบบที อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้ าง
พืนฐาน
5.5 ประเภทค่าบํารุ งรักษาและปรับปรุ งทีดินและสิ งก่อสร้าง
5.5.1 ค่าซ่อมแซมระบบประปา หมูท่ ี 6 ตังไว้ 70,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่ที 6 บ้านท่านางเริ ง โดยมีปริ มาณงานตามรู ปแบบรายการที อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว+ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
…………………………………

งบประมาณรายจ่ าย

ทั0งสิ0น

รายจ่ ายประจํา ตั0งไว้ รวม

1,261,680

บาท แยกเป็ น

1,252,680

บาท แยกเป็ น

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจํา ตั0งไว้ รวม

151,680

บาท แยกเป็ น

เงินเดือน ( ฝ่ ายประจํา )
1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตังไว้ 133,680 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเดือน พร้อมทังเงิน
ปรับปรุ งอัตราเงินเดือน และเงินเพิมต่างๆ เช่น เงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
1.2 ประเภทเงินเพิม ต่างๆ ตังไว้ 18,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิม ค่าครองชีพชัว คราวของ
พนักงานส่ วนตําบล ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
2. หมวดค่ าจ้ างชั+วคราว

ตั0งไว้ รวม

102,000

บาท แยกเป็ น

2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตังไว้ 82,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้าง
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
2.2 ประเภทเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเพิมค่า
ครองชีพชัว คราวของพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
งบดําเนินการ
3. หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ

ตั0งไว้ รวม

779,000 บาท แยกเป็ น

ค่ าตอบแทน
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่ อปท. ตังไว้ 54,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช โดยทุก
รายการสามารถถัวเฉลียจ่ายได้ ดังนี

- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็ นกรณี พิเศษ จํานวน 54,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนอืนกรณี พิเศษพนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานบริ หาร
ทัว ไปเกียวกับการศึกษา
3.2 ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล ตังไว้ 15,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
รักษาพยาบาลแก่พนักงานส่ วนตําบล และบุคคลอืนตามทีระเบียบกําหนด ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา
งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
ค่ าใช้ สอย
3.3 ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึ งบริ การ ตังไว้ รวม 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้าง
เหมาบริ การอืน ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การรับหนังสื อพิมพ์รายวัน สําหรับทีอ่านหนังสื อประจําหมู่บา้ น และ
จัดทําวารสารเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ปรากฏอยูใ่ นแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
3.4 ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ ตัง
ไว้ รวม 300,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
3.4.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและเดินทางไปราชการ ตังไว้ 30,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม และเดินทางไปราชการของพนักงานส่ วนตําบล รวมทังพนักงานจ้าง เช่น
ค่าลง ทะเบียนฝึ กอมรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าทีพกั และอืน ๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
3.4.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ตังไว้ 100,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่า จ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเขาดิ น ปรากฏอยู่ใ น
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
3.4.3 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยน ตังไว้
20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่ งเสริ มสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนทีเรี ยนดีแต่มี
ฐานะยากจน ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
3.4.4 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการหมู่บา้ นคนดีศรี สุพรรณ ตังไว้ 50,000
บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยโครงการหมูบ่ า้ นคนดีศรี สุพรรณในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นางบวช ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน
3.4.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตังไว้ 100,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดงานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จัดงานส่ งเสริ มประเพณี และวัฒนธรรม จัดงานเนืองใน
วันสําคัญต่าง ๆ จัดการแข่งขันกีฬา รวมทังโครงการเพือปกป้ องสถาบันสําคัญของชาติ และอืน ๆ เป็ นต้น
ปรากฏอยู่ใ นแผนงานแผนงานศาสนาวัฒ นธรรมและนัน ทนาการ งานบริ ห ารทัว ไปเกี ย วกับ ศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

3.5 ประเภทรายจ่ายเพือบํารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่าย
เป็ นค่าบํารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซม พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์สํานักงาน และอืน ๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
ค่ าวัสดุ
3.6 ประเภทค่าวัสดุสาํ นักงาน ตังไว้ 10,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ และอืน ๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานบริ หาร
ทัว ไปเกียวกับการศึกษา
3.7 ประเภทค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่ น หมึก แผ่นดิ สเก็ตส์ แผ่นซี ดีรอม โปรแกรม และวัสดุ อืน ๆ ทีเกี ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา
3.8 ประเภทค่าอาหารเสริ ม (นม) ตังไว้ 160,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อวัสดุอาหาร
เสริ ม (นม) ให้กบั เด็กเล็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเขาดิน และเด็กนักเรี ยนของโรงเรี ยนบ้านเขาดิน ปรากฏ
อยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
3.9 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ตังไว้ 70,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อวัสดุทีใช้สําหรับ
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านเขาดิน เช่น ชุดเด็กอนุ บาลปฐมวัย ผ้ากันเปื อน ชุดพละ ทีนอน ชุ ดผ้าไทย วัสดุของ
เล่น วัสดุสือการเรี ยนการสอน วัสดุสํานักงาน และวัสดุอืน ๆ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานระดับ
ก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
งบเงินอุดหนุน
4. หมวดเงินอุดหนุน

ตั0งไว้ รวม

220,000

บาท

แยกเป็ น

4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็ นสาธารณะ
ประโยชน์ ตังไว้ รวม 220,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ย ดังนี
4.1.1 เงินอุดหนุนโรงเรี ยนบ้านเขาดิน ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ตัง
ไว้ 120,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นโรงเรี ยนบ้านเขาดินเป็ นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุ บาล ถึง
ประถมศึกษาปี ที 6 ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
4.1.2 เงินอุดหนุนจังหวัดสุ พรรณบุรี ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
จังหวัดสุ พรรณบุรี ในการประชาสัมพันธ์การท่องเทียวจัง หวัดสุ พรรณบุรี ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่ งเสริ มการท่องเทียว (จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความ
เห็ น ชอบจากคณะอนุ ก รรมการอํา นวยการกระจายอํา นาจให้ แ ก่ อ งค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ น จัง หวัด
สุ พรรณบุรี)

4.1.3 เงินอุดหนุนจังหวัดสุ พรรณบุรี ตังไว้ 40,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุน
จังหวัดสุ พรรณบุรี ในการพัฒนากีฬาของจังหวัดสุ พรรณบุรี ประจําปี 2554 ปรากฏอยูใ่ นแผนงานศาสนา
วัฒ นธรรม และนันทนาการ งานกี ฬ าและนัน ทนาการ (จะเบิ ก จ่ า ยต่ อ เมื อ ได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถินจังหวัดสุ พรรณบุรี)
4.1.4 เงิ นอุดหนุ นโรงเรี ยนบ้านเขาดิ น ตังไว้ 30,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงิ น
อุดหนุ นโรงเรี ยนบ้านเขาดิน ตามโครงการส่ งเสริ มการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
รายจ่ ายเพือ+ การลงทุน

ตั0งไว้รวม

9,000

บาท แยกเป็ น

งบลงทุน
5. หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทดี+ ินและสิ+ งก่อสร้ าง ตั0งไว้รวม 9,000 บาท แยกเป็ น
ค่ าครุภัณฑ์
5.1 ประเภทครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน
5.1.1 ค่าจัดซื อตูเ้ ก็บเอกสาร จํานวน 2 หลัง ตังไว้ 9,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อ
ตู ้เก็ บ เอกสารขนาด 5 ฟุ ต ชนิ ด บานเลื อน จํา นวน 2 หลัง ไว้ใ ช้ป ระจํา ที ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ก บ้า นเขาดิ น
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานการศึกษา งานบริ หารทัว ไปเกียวกับการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว+ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
รายจ่ ายจําแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนสาธารณสุ ข และสิ+ งแวดล้อม
……………….…………

งบประมาณรายจ่ าย

ทั0งสิ0น

718,000

บาท

แยกเป็ น

รายจ่ ายประจํา ตั0งไว้

รวม

622,000

บาท

แยกเป็ น

งบดําเนินการ
1. หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ

ตั0งไว้รวม

562,000

บาท แยกเป็ น

ค่ าใช้ สอย
1.1 ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบตั ิราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน ๆ
ตังไว้รวม 454,000 บาท แยกเป็ นค่า
1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ตังไว้ 100,000 บาท เพือ
จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยดําเนินการป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อทีจะเกิดขึนภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบล
นางบวช ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทัว ไปเกียวกับสาธารณสุ ข
1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ เด็ก สตรี หญิงมีครรภ์ และผูส้ ู งอายุ ตังไว้
100,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเกียวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพสตรี หญิงมีครรภ์ และ
ผูส้ ู ง อายุใ นเขตองค์ก ารบริ หารส่ วนตํา บลนางบวช ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุ ข
งานบริ การ
สาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอืน
1.1.3 ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง แก้ไข อนุ รักษ์ฟื นฟูสิงแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตังไว้ 50,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง แก้ไข อนุรักษ์ฟื นฟู
สิ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเทียวและปรับปรุ งทัศนียภาพ รวมทังสนับสนุนการป้ องกัน
ภาวะโลกร้อน ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่ งเสริ มการท่องเทียว
1.1.4 ค่าใช้จา่ ยในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตังไว้ 252,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจ้าง
จัดเก็บมูลฝอย และขนขยะมูลฝอยในพืนทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ งปฏิกลู

ค่ าวัสดุ
1.2 ประเภทวัส ดุ วิท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ต งั ไว้ 40,000 บาท เพื อ จ่ า ยเป็ นค่ า วัส ดุ
วิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดยุงลาย ถุงยางอนามัย ชุดตรวจเบาหวานหรื อ
อืนๆ ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทัว ไปเกียวกับสาธารณสุ ข
1.3 ประเภทวัสดุอืน ๆ ตังไว้ 20,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซือถังขยะ และวัสดุอืนๆ เช่น
ลวดผูกเหล็ก สายยางฉีดนํา เชือก สี สเปรย์ ฯลฯ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ งปฏิกลู
งบเงินอุดหนุน
2. หมวดเงินอุดหนุน

ตั0งไว้

รวม

60,000

บาท แยกเป็ น

2.1 ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื องค์ ก รเอกชนในกิ จ กรรมอัน เป็ น
สาธารณประโยชน์ ตังไว้ รวม 60,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่า
2.1.1 เงิ นอุดหนุ นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น (อสม.) ตังไว้
60,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขชุมชนประจําหมู่บา้ น (อสม.) จํานวน 6
หมู่ บ ้า น เพื อใช้จ่ า ยในกิ จ การพัฒ นางานด้า นสาธารณสุ ข มู ล ฐานของหมู่บ ้า น ปรากฏอยู่ใ นแผนงาน
สาธารณสุ ข งานศูนย์บริ การสาธารณสุ ข
3. หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทดี+ ินและสิ+ งก่อสร้ าง ตั0งไว้รวม 96,000 บาท แยกเป็ น
ค่ าครุภัณฑ์
3.1 ประเภทครุ ภณั ฑ์กีฬา
3.1.1 ค่าจัดซื อครุ ภณ
ั ฑ์กีฬา ตังไว้ 96,000 บาท เพือจ่ายเป็ นค่าจัดซื อเครื องออก
กําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 5 ชุด พร้อมติดตัง ปรากฏอยูใ่ นแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว+ ไปประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
องค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี
รายจ่ ายงบกลาง
…………………………………………………

รายจ่ ายงบกลาง

ตั0งไว้ รวม 3,016,620 บาท แยกเป็ น

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตังไว้ 55,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมของลูกจ้างตามภารกิจ ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
2. เบียยังชีพผูส้ ู งอายุ ตังไว้ 2,094,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชีพ สําหรับผูส้ ู งอายุ
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
3. เบียยังชี พผูพ้ ิการ ตังไว้ 312,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชี พ สําหรับผูพ้ ิการ
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
4. เบียยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ ตังไว้ 18,000 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินเบียยังชีพสําหรับผูป้ ่ วยเอดส์
ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
5. ประเภทเงินสํารองจ่าย ตังไว้ 309,020 บาท เพือจ่ายเป็ นเงินสํารองจ่ายในกรณี ฉุกเฉิน
เร่ งด่วน หรื อในกรณี ทีมีความจําเป็ น ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
6. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตังไว้รวม 150,000 บาท เพือจ่ายเป็ น
6.1 ทุนการศึกษาสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานส่ วนตําบล ตังไว้ 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็ นทุนการศึกษาสําหรับผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่ วนตําบล และพนักงานจ้าง ปรากฏอยูใ่ น
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
7. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิน ตังไว้ 78,600 บาท เพือจ่าย
เป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิน ปรากฏอยูใ่ นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

