
คาํแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช 
 

 บดันี�  ถึงเวลาที�คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช จะไดเ้สนอร่างขอ้บญัญติัองค์การ
บริหารส่วนตาํบลนางบวช เรื�อง งบประมาณรายจ่ายประจาํปี ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวช อีก
ครั� งหนึ� ง ฉะนั� นในโอกาสนี�  คณะผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวชทุกท่าน ได้
ทราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายในการดาํเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ดงัต่อไปนี�  
 

 1.  สถานะการคลงั 
 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช ไดป้ระมาณการรายรับไวเ้ป็น
จาํนวนเงินทั�งสิ�น  14,000,000.00  บาท โดยในส่วนของรายได้ที�องค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวชเป็น
ผูด้าํเนินการจดัเกบ็เองนั�น จะไดด้าํเนินการปรับปรุงการจดัเก็บให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น และในส่วนของ
งบประมาณรายจ่ายไดก้าํหนดวงเงินรายจ่ายไว ้จาํนวน  14,000,000.00  บาท คณะผูบ้ริหารคาดวา่จะสามารถ
ตอบสนองการบริการสาธารณะดา้นต่าง ๆ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ�งขึ�น ซึ� งงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวช เป็นการจดัทาํงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่าย
เทา่กบัรายรับ) 
  

 2.  การบริหารงบประมาณในปีที+ผ่านมา และ ปีปัจจุบัน 
 

      ในปีงบประมาณที�ผา่นมา แมว้า่รายรับขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวช จะมีจาํนวนจาํกดั
เมื�อเปรียบเทียบกบัภารกิจต่าง ๆ ที�จะตอ้งดาํเนินการใหบ้ริการแก่ประชาชนตามอาํนาจหนา้ที�ที�กฎหมาย
กาํหนดกต็าม แต่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวชกส็ามารถดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามที�ไดต้ั�งงบประมาณ
รายจ่ายไวค้รบถว้นทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั+วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อาํเภอเดิมบางนางบวช  จังหวดัสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานสํานักปลดั 
………………………………………… 

 

ตั0งงบประมาณรายจ่าย  ทั0งสิ0น    5,542,080     บาท   แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา ตั0งไว้    รวม    5,473,780     บาท   แยกเป็น 
  

งบบุคลากร 
 

  1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา  ตั0งไว้รวม      2,894,200      บาท   แยกเป็น 
 

    เงินเดือน ( ฝ่ายการเมือง )       

  1.1  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั�งไว ้ 579,600  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับ  
นายก อบต.  และรองนายก อบต.  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป  งานบริหารทั�วไป 
  1.2  ประเภทคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก  ตั�งไว ้ 120,000   บาท   
เพื�อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่งสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยูใ่นแผนงาน
บริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
  1.3  ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั�งไว ้ 120,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต.  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งาน
บริหารทั�วไป 
  1.4  ประเภทคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที�ปรึกษานายก อบต.  ตั�งไว ้ 96,600  บาท เพื�อจ่ายเป็น
เงินเดือนเลขานายก  อบต. ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป  งานบริหารทั�วไป 
  1.5  ประเภทคา่ตอบแทนสมาชิกสภา  อปท. ตั�งไว ้ 828,600  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
สําหรับประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และเลขานุการสภาฯ  ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป  งานบริหารทั�วไป 
 

 เงินเดือน ( ฝ่ายประจํา )     

  1.6  ประเภทเงินเดือนพนกังานส่วนตาํบล ตั�งไว ้920,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อม
ทั�งเงินปรับปรุงอตัราเงินเดือน ของพนกังานส่วนตาํบล ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหาร
ทั�วไป 



 

  1.7  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังาน  ตั�งไว ้ 72,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่า    
ครองชีพชั�วคราว สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
  1.8  ประเภทเงินประจาํตาํแหน่งพนกังานส่วนตาํบล  ตั�งไว ้ 42,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงิน
ประจาํตาํแหน่ง สาํหรับพนกังานส่วนตาํบล ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
  1.9  ประเภทคา่จา้งลูกจา้งประจาํ  ตั�งไว ้ 97,400 บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งของลูกจา้งประจาํ     
ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
  1.10  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ของลูกจา้งประจาํ  ตั�งไว ้ 18,000   บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่า
ครองชีพชั�วคราว สาํหรับลูกจา้งประจาํ ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
 

2. หมวดค่าจ้างชั+วคราว  ตั0งไว้รวม       204,110      บาท   แยกเป็น 
 

  2.1  ประเภทคา่จา้งชั�วคราวพนกังานจา้ง   ตั�งไว ้  153,470 บาท   เพื�อจ่ายเป็นคา่จา้งสาํหรับ
พนกังานจา้งปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
  2.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง    ตั�งไว ้  50,640   บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�ม 
คา่ครองชีพชั�วคราวสาํหรับพนกังานจา้ง  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
    

งบดําเนินการ 
      

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวสัดุ  ตั0งไว้รวม     1,960,470     บาท   แยกเป็น 
 

 ค่าตอบแทน  
  3.1  ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตั�งไว ้ 249,470 บาท  
เพื�อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนสาํหรับผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวช โดย 
ทุกรายการสามารถถวัเฉลี�ยจ่ายได ้ ดงันี�  

-  ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการต่าง ๆ จาํนวน  10,000  บาท   เพื�อจ่ายเป็น
คา่ตอบแทนคณะกรรมการผูไ้ดรั้บแต่งตั�งให้ปฏิบติัหนา้ที�ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวช ที�สามารถ
เบิกค่าตอบแทนไดต้ามระเบียบ เช่น คณะกรรมการสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตาํบลนางบวช ฯลฯ ปรากฏ
อยูใ่นแผนงานบริหารทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ จาํนวน 239,470 บาท เพื�อจ่ายเป็น
คา่ตอบแทนอื�นกรณีพิเศษพนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ  และพนกังานจา้ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหาร
ทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
  3.2  ประเภทค่าเบี�ยประชุม ตั�งไว ้ 30,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประเภทค่าเบี�ย
ประชุมของสมาชิกสภาฯ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 



 

3.3  ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ  ตั�งไว ้ 25,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ สําหรับพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้งของทุกส่วน   
ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

3.4  ประเภทค่าเช่าบา้น ตั�งไว ้ 36,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบา้น 
หรือค่าเช่าซื�อสําหรับพนกังานส่วนตาํบลผูมี้สิทธิ ตามระเบียบกาํหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ทั�วไป  งานบริหารทั�วไป 

3.5  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั�งไว ้30,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สาํหรับผูบ้ริหาร พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และบุคคลอื�นตามที�
ระเบียบกาํหนด    ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
 3.6  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั�งไว ้ 300,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับคณะผูบ้ริหาร  พนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งประจาํ และบุคคล
อื�นตามที�ระเบียบกาํหนด  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

 

 ค่าใช้สอย    

3.7  ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ไดม้าซึ� งบริการ ตั�งไวร้วม 100,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งบริการต่าง ๆ เช่น คา่จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์  ค่าจา้งบริการโฆษณาและเผยแพร่ และค่าจา้ง
เหมาทาํความสะอาด และอื�น ๆ ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
  3.8  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวกบัการรับรองและพิธีการ  ตั�งไว ้5,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่ารับรอง
และพิธีการ ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

3.9  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ   
ตั�งไวร้วม 740,000  บาท  แยกเป็นคา่ 
                   3.9.1  ค่าใชจ่้ายในการเก็บขอ้มูล จปฐ.  และ  กชช. 2 ค.  ตั�งไว ้ 20,000  บาท  เพื�อ
จ่ายเป็นค่าจา้งบุคคลดาํเนินการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล  จปฐ. และกชช. 2 ค.  ปรากฏอยูใ่นแผนงาน
บริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป  
 3.9.2  ค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน และอื�น ๆ ตั� งไว ้
300,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน ของคณะผูบ้ริหาร สมาชิก
สภา อบต.  พนกังานส่วนตาํบล   ลูกจา้งประจาํ และพนกังานจา้ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป 
งานบริหารทั�วไป 

3.9.3  คา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ตั�งไว ้ 120,000  บาท  เพื�อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ของคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนกังาน
ส่วนตาํบล    ลูกจา้งประจาํ และเจา้หนา้ที�อื�นที�ไดรั้บการแต่งตั�งให้ปฏิบติัหนา้ที�  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
คา่พาหนะ   คา่เบี�ยเลี�ยง  คา่ที�พกั และอื�นๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 



 

   3.9.4  ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั�ง  ตั�งไว ้ 50,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เลือกตั�งผูบ้ริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  และค่าใช้จ่ายในการสนบัสนุนการเลือกตั�งอื�น ๆ 
เช่น การเลือกตั�ง ส.ส. ส.ว. ฯลฯ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
 3.9.5  ค่าใช้จ่ายเพื�อพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสาร ตั�งไว ้
30,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื�อสารเพื�อรองรับการ
ดาํเนินการต่าง ๆ เช่น ค่าจดทะเบียนโดเมน ค่าเช่าพื�นที�เวบ็ไซด์ เพิ�มช่องทางการสื�อสาร ตูโ้ทรศพัท์สาขา 
ระบบ LAN ฯลฯ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป  งานบริหารทั�วไป 
   3.9.6  ค่าใชจ่้ายตามโครงการตามแนวพระราชดาํริ/พระราชเสาวนีย ์ตั�งไว ้50,000  
บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการตามแนวพระราชดาํริ/พระราชเสาวนีย ์ปรากฏอยูใ่นแผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

3.9.7  ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาการวา่งงานและส่งเสริมอาชีพ ตั�งไว ้70,000  
บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแกไ้ขปัญหาการวา่งงานและส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ปรากฏอยูใ่นแผนงาน
สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
   3.9.8  ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม ตั�งไว ้50,000 บาท   
เพื�อเป็นคา่ใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม  เช่น การพนนั  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  
เป็นตน้  ปรากฏอยูใ่นแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 
 3.9.9  ค่าใช้จ่ายเพื�อส่งเสริมสนับสนุนความเขม้แข็ง และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ตั�งไว ้ 50,000  บาท  เพื�อเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม สนบัสนุน ความเขม้แข็ง และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  เช่น  การจดัทาํแผนต่างๆ  การจดัเวทีประชาคม  และอื�นๆ ปรากฏอยูใ่นแผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 

3.10 ประเภทรายจ่ายเพื�อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ตั�งไว ้50,000 บาท เพื�อจ่ายเป็น
ค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภณัฑ์ และทรัพยสิ์นอื�น ฯลฯ ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งาน
บริหารทั�วไป 
 

ค่าวสัดุ    

     3.11  ประเภทวสัดุสํานกังาน ตั�งไว ้50,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุสํานกังาน และ
อื�นๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

3.12  ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั�งไว ้  20,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้า  เช่น 
หลอดไฟฟ้า  โคมไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  ลาํโพง ฯลฯ ที�ใชก้บัที�ทาํการ อบต. ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงาน
ทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

3.13  ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตั�งไว ้25,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุประเภท
วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี�   ยางนอก  ยางใน  ล็อกคลตัช์  ล็อกพวงมาลยั  ฯลฯ  ปรากฏอยูใ่น
แผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 



 

  3.14  ประเภทวสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น ตั�งไว ้ 200,000   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุประเภท
วสัดุเชื�อเพลิงและหล่อลื�น  เช่น  นํ� ามนัดีเซล  นํ� ามนัเบนซิน  นํ� ามนัจารบี นํ� ามนัเครื�อง และอื�นๆ สําหรับ
รถยนตข์อง อบต.  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

3.15 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์  ตั�งไว ้50,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นคา่ซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น 
หมึก  แผ่นดิสก์  โปรแกรมและวสัดุอื�น ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ทั�วไป งานบริหารทั�วไป 

3.16  ประเภทวสัดุอื�น ๆ ตั�งไว ้ 50,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื�น ๆ เช่น ธงชาติ ธงตรา
สัญลกัษณ์ ฯลฯ ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป  
 

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค   ตั0งไว้ รวม      270,000       บาท   แยกเป็น 
 

 4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั�งไว ้ 240,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที�ทาํการองคก์าร
บริหารส่วนตาํบล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตาํบลนางบวช ประปาหมู่บา้น ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป  
งานบริหารทั�วไป 
 4.2 ประเภทค่าโทรศพัท ์ ตั�งไว ้ 30,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าบริการทางดา้นโทรคมนาคม
ต่าง ๆ เช่น  ค่าโทรศพัท ์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  สําหรับที�ทาํการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ฯลฯ  ปรากฏอยู่
ในแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป 
 

งบเงินอดุหนุน 
 

5. หมวดเงินอดุหนุน   ตั0งไว้ รวม       145,000      บาท   แยกเป็น 
 

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์  ตั�งไวร้วม  145,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่ 
   5.1.1 เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื�อเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัสุพรรณบุรี จาํนวน  
50,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนยต่์อสู้เพื�อเอาชนะยาเสพติดจงัหวดัสุพรรณบุรี ในการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดประจาํปี 2554 ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แข็งชุมชน (จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอาํนวยการ
กระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจงัหวดัสุพรรณบุรี) 
   5.1.2 เงินอุดหนุนอาํเภอเดิมบางนางบวช จาํนวน 80,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอาํเภอเดิมบางนางบวช ในการจดังานรัฐพิธี การจดังานประเพณีต่างๆ ประจาํปี 2554 และโครงการ
คนเดิมบางรวมใจภกัดิT รักในหลวง ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารทั�วไป งานบริหารทั�วไป  
 
 
 



 

5.1.3 เงินอุดหนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารจดัซื�อจดัจา้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นระดบัอาํเภอ จาํนวน 15,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนยร์วมขอ้มูล
ขา่วสารการจดัซื�อจดัจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น และศูนยป์ระสานงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ระดบัอาํเภอ ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารทั�วไป  งานบริหารทั�วไป 

  
รายจ่ายเพื+อการลงทุน   ตั0งไว้รวม        68,300      บาท   แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

6. หมวดครุภัณฑ์ที+ดินและสิ+งก่อสร้าง ตั0งไว้รวม         68,300  บาท   แยกเป็น 
 

ค่าครุภัณฑ์ 

 6.1  ประเภทคา่ครุภณัฑส์าํนกังาน 
6.1.1  ค่าจดัซื�อตูเ้หล็กกระจกบานเลื�อน ชนิด 2 บาน  ตั�งไว ้ 3,300  บาท  เพื�อจ่าย

เป็นค่าจดัซื�อตูเ้หล็กกระจกบานเลื�อน ชนิด 2 บาน จาํนวน 1 ตู ้ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารทั�วไป งาน
บริหารงานทั�วไป 

6.2  ประเภทคา่ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
6.2.1  คา่จดัซื�อกลอ้งวงจรปิด ตั�งไว ้35,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อกลอ้งวงจรปิด  

จาํนวน 1 ชุด  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานทั�วไป 
6.2.2  ค่าจดัซื�อเครื�องขยายเสียง  ตั�งไว ้ 5,000  บาท   เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�อง

ขยายเสียง เพื�อใชใ้นการประชุมนอกสถานที� จาํนวน 1 เครื�อง  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งาน
บริหารงานทั�วไป 
  6.3  ประเภทครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 
   6.3.1  ค่าจดัซื�อเครื�องปริUนเตอร์ ตั�งไว ้ 10,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�อง
ปริUนเตอร์ จาํนวน 1 เครื�อง ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานทั�วไป 
   6.3.2  ค่าจดัซื�อจอคอมพิวเตอร์ ตั� งไว ้15,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อ
จอคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 เครื�อง  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานทั�วไป 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั+วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อาํเภอเดิมบางนางบวช  จังหวดัสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานกองคลงั 
………………………………………… 

 

ตั0งงบประมาณรายจ่าย  ทั0งสิ0น   1,329,860   บาท  แยกเป็น 

รายจ่ายประจํา   ตั0งไว้  รวม    1,289,860  บาท  แยกเป็น 

 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั0งไว้รวม  664,680  บาท แยกเป็น 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)    

  1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  ตั�งไว ้ 610,680  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั�งเงิน
ปรับปรุงอตัราเงินเดือน และเงินประจาํตาํแหน่ง ของพนกังานส่วนตาํบล ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงาน
ทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
  1.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังาน ตั�งไว ้ 54,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครอง
ชีพชั�วคราวสาํหรับพนกังานส่วนตาํบล ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 

2.  หมวดค่าจ้างชั+วคราว ตั0งไว้รวม   102,130  บาท แยกเป็น 
 2.1  ประเภทค่าจา้งพนกังานจา้ง  ตั�งไว ้ 78,250 บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งสําหรับพนกังาน

จา้ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
  2.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง ตั�งไว ้ 23,880  บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่า
ครองชีพชั�วคราวสาํหรับพนกังานจา้ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
 

งบดําเนินการ 
 

3.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ วสัดุ ตั0งไว้รวม  513,050  บาท แยกเป็น 

 ค่าตอบแทน  

  3.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั�งไว ้192,050 บาท 
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช โดย ทุก
รายการสามารถถวัเฉลี�ยจ่ายได ้ดงันี�   



 

   -  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ จาํนวน  20,000 บาท ผูไ้ด้รับแต่งตั� งเป็น
คณะทาํงานที�สามารถเบิกค่าตอบแทนไดต้ามระเบียบ เช่น คณะกรรมการจดัซื�อจดัจา้ง ฯลฯ ปรากฏอยูใ่น
แผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั  

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ จาํนวน 172,050 บาท เพื�อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนอื�นกรณีพิเศษพนกังานส่วนตาํบล  และพนกังานจา้ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารทั�วไป งาน
บริหารงานคลงั 
  3.2  ประเภทคา่เช่าบา้น ตั�งไว ้ 36,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบา้น หรือค่าเช่า
ซื�อสําหรับพนกังานส่วนตาํบล ผูมี้สิทธิตามระเบียบกาํหนด ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งาน
บริหารงานคลงั 
  3.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั�งไว ้ 5,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรสําหรับ พนักงานส่วนตาํบล และบุคคลอื�นตามที�ระเบียบกาํหนด ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
  3.4  ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั�งไว ้ 50,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลของ พนกังานส่วนตาํบล และบุคคลอื�นตามที�ระเบียบกาํหนด ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงาน
ทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
 

 ค่าใช้สอย  

  3.5  ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ไดม้าซึ� งบริการ ตั�งไว ้ 20,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมา
บริการรับวารสารและสิ�งพิมพส์าํนกังาน และคา่จา้งเหมาบริการอื�นๆ ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป 
งานบริหารงานคลงั 
  3.6  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ ตั�ง
ไวร้วม  80,000  บาท  แยกเป็นคา่ 

  3.6.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั�งไว ้ 80,000  บาท เพื�อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง เช่น 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี� ยเลี� ยง ค่าที�พกั และอื�นๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป 
งานบริหารงานคลงั 
  3.7  ประเภทคา่บาํรุงรักษาและซ่อมแซม ตั�งไว ้ 20,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าบาํรุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม วสัดุ ครุภณัฑส์าํนกังาน และอื�นๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
 

 ค่าวสัดุ   

  3.8  ประเภทวสัดุสํานกังาน ตั�งไว ้ 30,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังาน เช่นแบบ
พิมพต่์าง ๆ กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื�น ๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงาน
คลงั 



 

  3.9  ประเภทวสัดุงานบา้นงานครัว  ตั�งไว ้ 30,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบา้นงาน
ครัวสิ�งของเครื�องใชต่้างๆ เช่น นํ� าดื�มสําหรับผูม้าติดต่อราชการ แปรง ไมก้วาด สบู่ ผงซกัฟอก ฯลฯ ปรากฏ
อยูใ่นแผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
  3.10  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์  ตั�งไว ้ 50,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึก แผน่ดิสก ์โปรแกรมและวสัดุอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  ปรากฏอยูใ่นแผนงานบริหารงาน
ทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
 

4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั0งไว้รวม  10,000  บาท  แยกเป็น 

 4.1  ประเภท ค่าไปรษณีย ์ ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซื�อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ ตั�งไว ้ 10,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย ์ ค่าฝากส่งธนาณัติ  และอื�นๆ ปรากฏอยูใ่น
แผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 

 

รายจ่ายเพื+อการลงทุน ตั0งไว้รวม  40,000  บาท แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

5.  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที+ดินและสิ+งก่อสร้าง ตั0งไว้รวม  40,000  บาท แยกเป็น 

  5.1  ประเภทครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ตั�งไว ้ 40,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑ์สํานกังาน 
ดงันี�     

           5.1.1  คา่จดัซื�อเครื�องพิมพเ์ช็ค จาํนวน 1 เครื�อง ตั�งไว ้ 40,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่า
จดัซื�อเครื�องพิมพ์เช็ค สําหรับใช้งานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E - LAAS) ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั�วไป งานบริหารงานคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั+วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อาํเภอเดิมบางนางบวช  จังหวดัสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนโยธา 
……………………………….. 

 

ตั0งงบประมาณรายจ่าย  ทั0งสิ0น            2,131,760 บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา ตั0งไว้  รวม           1,380,360 บาท  แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   ตั0งไว้รวม 291,600      บาท  แยกเป็น 

 เงินเดือน ( ฝ่ายประจํา ) 
        1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  ตั�งไว ้ 262,440  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมทั�งเงิน
ปรับปรุงอตัราเงินเดือน  และเงินเพิ�มต่างๆ เช่น  เงินประจาํตาํแหน่ง  เงินค่าครองชีพชั�วคราว ของพนกังาน
ส่วนตาํบล  ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
        1.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ตั�งไว ้ 29,160  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่าครองชีพชั�วคราวของ
พนกังานส่วนตาํบล    ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
 

2.  หมวดค่าจ้างชั+วคราว ตั0งไว้รวม      265,960     บาท  แยกเป็น 
 

        2.1  ประเภทคา่จา้งพนกังานจา้ง  ตั�งไว ้ 203,200  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้งสําหรับพนกังาน
จา้งตามภารกิจ และ พนกังานจา้งทั�วไป  ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบั
เคหะและชุมชน 
        2.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง  ตั�งไว ้ 62,760  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่า
ครองชีพชั�วคราวของพนกังานจา้งตามภารกิจ และพนกังานจา้งทั�วไป ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบดําเนินการ 
 

3.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และ วสัดุ ตั0งไว้รวม       722,800  บาท  แยกเป็น 

 ค่าตอบแทน    

        3.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั�งไว ้120,000  บาท 
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช โดยทุก
รายการสามารถถวัเฉลี�ยจ่ายได ้ ดงันี�   

-  เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ จาํนวน 120,000 บาท เพื�อจ่ายเป็น
คา่ตอบแทนอื�นกรณีพิเศษพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 

3.2  ประเภทคา่ตอบแทนคา่เช่าบา้น  ตั�งไว ้ 22,800  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นหรือค่าเช่า
ซื�อสําหรับพนกังานส่วนตาํบล  ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

3.3  ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั�งไว ้ 30,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็น
คา่รักษาพยาบาลของ  พนกังานส่วนตาํบล  และบุคคลอื�นตามที�ระเบียบกาํหนด  ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
         

 ค่าใช้สอย     

       3.4  ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ไดม้าซึ� งบริการ  ตั�งไว ้ 10,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื�อให้ได้มาซึ� งบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงานต่าง ๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
        3.5  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�นๆ  ตั�ง
ไวร้วม  230,000  บาท  แยกเป็นคา่ 
      3.5.1  ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสํานกังาน ตั�งไว ้50,000 บาท เพื�อ
จ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสาํนกังานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวช  ปรากฏอยูใ่น
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
   3.5.2 ค่าใชจ่้ายโครงการบา้นเทิดไทอ้งคร์าชนั ตั�งไว ้ 50,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่า
ดาํเนินการโครงการบา้นทอ้งถิ�นไทย เทิดไทอ้งค์ราชนั 84 พรรษา ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 

3.5.3  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ตั�งไว ้ 50,000  บาท เพื�อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ของพนกังานส่วนตาํบล  และพนกังานจา้ง  เช่น  
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม  ค่าพาหนะ  ค่าเบี� ยเลี� ยง  ค่าที�พกั  และอื�นๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  



 

3.5.4 ค่าใชจ่้ายเพื�อการส่งเสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ตั�งไว ้80,000 
บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น การฝึกอบรมและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ เบี�ยเลี� ยง ของสมาชิก อปพร.  การดาํเนินการป้องกนัการลดอุบติัเหตุทาง
ถนน และการสนบัสนุนงานอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบังานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ปรากฏอยูใ่นแผนงานการ
รักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 

3.6 ประเภทรายจ่ายเพื�อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น ตั�งไวร้วม  50,000 บาท  เพื�อจ่าย
เป็นค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม  วสัดุ  ครุภณัฑ์สํานกังาน  และอื�นๆ ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
 

       ค่าวสัดุ    
 

 3.7 ประเภทวสัดุสํานกังาน  ตั�งไว ้ 30,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุสํานกังาน  เช่นแบบ
พิมพต่์าง ๆ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  และอื�น ๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  
        3.8 ประเภทวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั� งไว ้ 40,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟ้า  เช่น  
หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ และวสัดุอื�นๆ  ที�ใชก้บัไฟฟ้าสาธารณประโยชน์  และไฟฟ้าของ อบต. ปรากฏอยู่
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 

3.9 ประเภทวสัดุก่อสร้าง  ตั�งไว ้ 50,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นคา่วสัดุก่อสร้าง  เช่น  ปูนซีเมนต ์
ทราย หิน แอสฟัลตผ์สมเสร็จ  ท่อและอุปกรณ์ประปา และอื�นๆ ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 

3.10 ประเภทวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ตั�งไว ้50,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะ
และขนส่ง เช่น แบตเตอรี�  ยางนอก ยางใน ล็อกคลตัช์ ล็อกพวงมาลยั ฯลฯ ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 

3.11 ประเภทวสัดุเชื�อเพลิง  ตั�งไว ้  60,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุเชื�อเพลิง และหล่อลื�น  
เช่น  นํ�ามนัดีเซล นํ�ามนัเบนซิน นํ�ามนัจารบี นํ�ามนัเครื�อง และอื�นๆ สาํหรับรถยนตแ์ละเครื�องจกัรกล ที�ขอรับ
การสนบัสนุนมาช่วยปฏิบติังาน ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

3.12 ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร์  ตั�งไว ้ 30,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าซื�อวสัดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  หมึก  แผน่ดิสก ์ โปรแกรมและวสัดุอื�นๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 

 
 
 
 



 

4. หมวดเงินอดุหนุน   ตั0งไว้รวม        100,000       บาท  แยกเป็น 

  4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ตั�งไว ้100,000 บาท เพื�อจ่ายเป็น 
   4.1.1 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเดิมบางนางบวช เพื�อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ตั�งไว ้100,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอเดิมบางนางบวช ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที� 8 บา้นท่ามะนาว เพื�อยกระดบัคุณภาพชีวิตและความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน 
 

รายจ่ายเพื+อการลงทุน  ตั0งไว้รวม 751,400  บาท  แยกเป็น 
 

งบลงทุน 

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที+ดินและสิ+งก่อสร้าง ตั0งไว้รวม      751,400       บาท  แยกเป็น 
 

ค่าครุภัณฑ์  

5.1  ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน    
         5.1.1  ค่าจดัซื�อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ตั�งไว ้6,400 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อตูเ้ก็บ
เอกสารชนิด 2 บาน จาํนวน 1 ตู ้ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและ
ชุมชน 

5.1.2  ค่าจดัซื�อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ตั�งไว ้3,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อตูเ้ก็บ
เอกสารชนิดบานเลื�อนกระจกใส ขนาด 4 ฟุต จาํนวน 1 ตู ้ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกบัเคหะและชุมชน  

 

    ค่าที+ดินและสิ+งก่อสร้าง  
 

 5.2 ประเภทอาคารต่างๆ  
  5.2.1  ค่าก่อสร้างโรงเรือนสําหรับเก็บเครื�องสูบนํ� า หมู่ที� 10 ตั�งไว ้150,000 บาท 

เพื�อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างโรงเรือนสาํหรับเกบ็เครื�องสูบนํ�า  ขนาดกวา้ง 4 เมตรยาว 8 เมตร บริเวณลานปูนหมู่ที� 
10 บา้นไร่ดอนกลาง หรือมีพื�นที�ไม่ต ํ�ากวา่ 32 ตารางเมตร ตามแบบที� อบต.กาํหนด ปรากฏอยูใ่นแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 
  5.3  ประเภทคา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ  
   5.3.1  คา่ก่อสร้างถนนดินพร้อมฝั�งท่อระบายนํ� า คสล. หมู่ที� 6 ตั�งไว ้ 232,000 บาท  
เพื�อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินขนาดกวา้งเฉลี�ย 2.5 เมตรยาว 53 เมตรหนาเฉลี�ย 1.5 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ไม่ตํ�ากวา่ 242 ลูกบาศเมตร พร้อมฝั�งท่อระบายนํ� า คสล. 54 ท่อน หมู่ที� 6 บา้นท่านางเริง บริเวณจากถนน
ชลประทาน ถึง บริเวณคลองจระเขต้าย ตามแบบที� อบต. กาํหนด ปรากฏอยูใ่นแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 



 

   5.3.2 ค่าขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที� 7  ตั�งไว ้ 90,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่า
ขยายเขตระบบเสียงตามสาย หมู่ที� 7 บา้นเกาะคู โดยการเดินสายไฟ  เริ�มจากหอกระจายข่าว (ศาลาประจาํ
หมู่บา้น) ช่วงที� 1 ถึงแยกเขตติดต่อหมู่ที� 8 และช่วงที� 2 ถึงบริเวณไร่ออ้ยนางประหยดั รวมเป็นระยะทาง 
3,200 เมตร พร้อมติดตั�งยนิูตฮอทพร้อมดอกกระจายเสียง จาํนวน 10 ชุด ตามแบบที� อบต. กาํหนด  ปรากฏ
อยูใ่นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 
   5.3.3  คา่ขดุลอกคูส่งนํ�า หมูที่� 3   ตั�งไว ้  100,000   บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่ง
นํ�าเพื�อการเกษตรภายในหมูที่� 3 บา้นไร่ โดยมีปริมาณดินขุดไม่ตํ�ากวา่  3,210  ลูกบาศเมตร ตามแบบที� อบต. 
กาํหนด ปรากฏอยูใ่นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 
  5.4 ประเภทคา่ก่อสร้างสิ�งสาธารณูปโภค  
 5.4.1  ค่าขยายเขตประปา หมู่ที� 9 ตั�งไว ้ 100,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าขยายเขต
ประปา หมูที่� 9 บา้นคนัคลองกระเสียว   ช่วงที� 1 เริ�มจากบริเวณบา้นนายปรีดา  สิงหรา ถึงบริเวณบา้นนายสุ
เทพ  ป่วนใจ และช่วงที� 2 เริ�มจากแยกออกหมู่ที� 3 ถึงบริเวณบา้นนายอภิชาต  สินอยู ่รวมเป็นระยะทาง 966 
เมตร ตามแบบที� อบต.กาํหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื�นฐาน 
 

5.5  ประเภทคา่บาํรุงรักษาและปรับปรุงที�ดินและสิ�งก่อสร้าง 
   5.5.1 คา่ซ่อมแซมระบบประปา หมูที่� 6 ตั�งไว ้70,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่ที� 6 บา้นท่านางเริง โดยมีปริมาณงานตามรูปแบบรายการที� อบต.กาํหนด ปรากฏอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื�นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั+วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อาํเภอเดิมบางนางบวช  จังหวดัสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
………………………………… 

 

งบประมาณรายจ่าย   ทั0งสิ0น  1,261,680     บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา ตั0งไว้     รวม        1,252,680        บาท แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา   ตั0งไว้  รวม        151,680        บาท   แยกเป็น 
  

เงินเดือน ( ฝ่ายประจํา ) 

1.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน   ตั�งไว ้ 133,680  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั�งเงิน
ปรับปรุงอตัราเงินเดือน และเงินเพิ�มต่างๆ  เช่น  เงินประจาํตาํแหน่ง  ของพนกังานส่วนตาํบล  ปรากฏอยูใ่น
แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
  1.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ  ตั�งไว ้ 18,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มคา่ครองชีพชั�วคราวของ
พนกังานส่วนตาํบล  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
 

2.  หมวดค่าจ้างชั+วคราว             ตั0งไว้  รวม        102,000        บาท   แยกเป็น 
 

  2.1  ประเภทคา่จา้งพนกังานจา้ง ตั�งไว ้ 82,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่จา้งสําหรับพนกังานจา้ง  
ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
  2.2  ประเภทเงินเพิ�มต่างๆ ของพนกังานจา้ง ตั�งไว ้ 20,000  บาท   เพื�อจ่ายเป็นเงินเพิ�มค่า
ครองชีพชั�วคราวของพนกังานจา้ง  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
 

งบดําเนินการ 
 

3.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ   ตั0งไว้  รวม         779,000     บาท   แยกเป็น  
 

 ค่าตอบแทน 

  3.1  ประเภทค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั�งไว ้54,000  บาท 
เพื�อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช โดยทุก
รายการสามารถถวัเฉลี�ยจ่ายได ้ดงันี�   



 

   -  เงินประโยชน์ตอบแทนอื�นเป็นกรณีพิเศษ จาํนวน 54,000 บาท เพื�อจ่ายเป็น
คา่ตอบแทนอื�นกรณีพิเศษพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 

3.2  ประเภทคา่ตอบแทนเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล    ตั�งไว ้ 15,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลแก่พนกังานส่วนตาํบล  และบุคคลอื�นตามที�ระเบียบกาํหนด  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  
งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 

 

 ค่าใช้สอย 
     

3.3  ประเภทรายจ่ายเพื�อให้ไดม้าซึ� งบริการ ตั�งไว ้รวม  120,000  บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบริการอื�น ๆ   ค่าจา้งเหมาบริการรับหนงัสือพิมพร์ายวนั สําหรับที�อ่านหนงัสือประจาํหมู่บา้น และ
จดัทาํวารสารเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารและผลงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนางบวช ปรากฏอยูใ่นแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 

3.4  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น ๆ  ตั�ง
ไว ้ รวม   300,000  บาท    เพื�อจ่ายเป็น 
           3.4.1  ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั�งไว ้ 30,000  บาท เพื�อ
จ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการฝึกอบรม  และเดินทางไปราชการของพนกังานส่วนตาํบล  รวมทั�งพนกังานจา้ง  เช่น  
ค่าลง ทะเบียนฝึกอมรม ค่าพาหนะ ค่าเบี� ยเลี� ยง ค่าที�พกั และอื�น ๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 

3.4.2  ค่าใชจ่้ายสําหรับอาหารกลางวนัสําหรับเด็กเล็ก ตั�งไว ้ 100,000  บาท เพื�อ
จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัทาํอาหารกลางวนัสําหรับเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขาดิน  ปรากฏอยู่ใน
แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

3.4.3  ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน ตั�งไว ้ 
20,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียนที�เรียนดีแต่มี
ฐานะยากจน ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

3.4.4  ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโครงการหมู่บา้นคนดีศรีสุพรรณ ตั�งไว ้50,000  
บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายโครงการหมูบ่า้นคนดีศรีสุพรรณในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
นางบวช ปรากฏอยูใ่นแผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

3.4.5  ค่าใชจ่้ายในการจดังานและกิจกรรมต่าง ๆ  ตั�งไว ้ 100,000  บาท  เพื�อจ่าย
เป็นคา่ใชจ่้ายในการจดังานหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  จดังานส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรม  จดังานเนื�องใน
วนัสําคญัต่าง ๆ  จดัการแข่งขนักีฬา รวมทั�งโครงการเพื�อปกป้องสถาบนัสําคญัของชาติ และอื�น ๆ  เป็นตน้  
ปรากฏอยู่ในแผนงานแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับศาสนา
วฒันธรรมและนนัทนาการ 



 

  3.5  ประเภทรายจ่ายเพื�อบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพยสิ์น  ตั�งไว ้ 30,000  บาท  เพื�อจ่าย
เป็นค่าบาํรุงรักษาหรือซ่อมแซม พสัดุ ครุภณัฑ์สํานกังาน และอื�น ๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
 

 ค่าวสัดุ 
    

  3.6  ประเภทคา่วสัดุสาํนกังาน ตั�งไว ้ 10,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน  เช่น แบบ
พิมพต่์าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ธงชาติ และอื�น ๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานบริหาร
ทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
  3.7  ประเภทค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  ตั�งไว ้ 20,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผน่ดิสเก็ตส์ แผ่นซีดีรอม โปรแกรม และวสัดุอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์  
ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
 3.8  ประเภทค่าอาหารเสริม (นม)  ตั�งไว ้ 160,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุอาหาร
เสริม (นม) ใหก้บัเด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขาดิน และเด็กนกัเรียนของโรงเรียนบา้นเขาดิน  ปรากฏ
อยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

3.9  ประเภทคา่วสัดุการศึกษา   ตั�งไว ้  70,000   บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อวสัดุที�ใชส้ําหรับ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเขาดิน  เช่น ชุดเด็กอนุบาลปฐมวยั ผา้กนัเปื� อน ชุดพละ ที�นอน ชุดผา้ไทย วสัดุของ
เล่น วสัดุสื�อการเรียนการสอน  วสัดุสํานกังาน  และวสัดุอื�น ๆ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา  งานระดบั
ก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
  

งบเงินอดุหนุน 
 

4.  หมวดเงินอดุหนุน         ตั0งไว้  รวม         220,000          บาท แยกเป็น 
 

 4.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รเอกชนในกิจกรรมอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ ตั�งไว ้ รวม  220,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่ใชจ่้าย ดงันี�  
     4.1.1  เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาดิน  ตามโครงการอาหารกลางวนัสําหรับเด็ก ตั�ง
ไว ้120,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาดินเป็นค่าอาหารกลางวนัสําหรับเด็กอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปีที� 6  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 

4.1.2  เงินอุดหนุนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ตั�งไว ้ 30,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
จงัหวดัสุพรรณบุรี ในการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวจงัหวดัสุพรรณบุรี ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนา
วฒันธรรม และนนัทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว (จะเบิกจ่ายต่อเมื�อไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นจังหวดั
สุพรรณบุรี) 



 

4.1.3  เงินอุดหนุนจงัหวดัสุพรรณบุรี  ตั�งไว ้ 40,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
จงัหวดัสุพรรณบุรี ในการพฒันากีฬาของจงัหวดัสุพรรณบุรี ประจาํปี 2554 ปรากฏอยูใ่นแผนงานศาสนา
วฒันธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (จะเบิกจ่ายต่อเมื�อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอาํนวยการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจงัหวดัสุพรรณบุรี) 

4.1.4  เงินอุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาดิน  ตั�งไว ้ 30,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโรงเรียนบา้นเขาดิน  ตามโครงการส่งเสริมการพฒันาการเรียนรู้  ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา 
งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 
 

รายจ่ายเพื+อการลงทุน ตั0งไว้รวม       9,000 บาท    แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

5.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที+ดินและสิ+งก่อสร้าง ตั0งไว้รวม    9,000    บาท     แยกเป็น 
 

 ค่าครุภัณฑ์ 
  5.1  ประเภทครุภณัฑส์าํนกังาน 
   5.1.1 ค่าจดัซื�อตูเ้ก็บเอกสาร จาํนวน 2 หลงั ตั�งไว ้9,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อ
ตู้เก็บเอกสารขนาด 5 ฟุต ชนิดบานเลื�อน จาํนวน 2 หลัง ไวใ้ช้ประจาํที�ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านเขาดิน   
ปรากฏอยูใ่นแผนงานการศึกษา งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั+วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อาํเภอเดิมบางนางบวช  จังหวดัสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจาํแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนสาธารณสุข และสิ+งแวดล้อม 
……………….………… 

 

งบประมาณรายจ่าย  ทั0งสิ0น  718,000      บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา   ตั0งไว้  รวม            622,000      บาท   แยกเป็น 
 

งบดําเนินการ 
 

1.  หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวสัดุ   ตั0งไว้รวม            562,000           บาท  แยกเป็น 
 

 ค่าใช้สอย  
    

1.1  ประเภทรายจ่ายเกี�ยวเนื�องกบัการปฏิบติัราชการที�ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื�น  ๆ   
ตั�งไวร้วม    454,000  บาท    แยกเป็นคา่ 
   1.1.1  คา่ใชจ่้ายในการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ  ตั�งไว ้ 100,000  บาท  เพื�อ
จ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายดาํเนินการป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อที�จะเกิดขึ�นภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
นางบวช  ปรากฏอยูใ่นแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข 
   1.1.2  ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมสุขภาพ เด็ก สตรี หญิงมีครรภ ์และผูสู้งอายุ ตั�งไว ้ 
100,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเกี�ยวกบัการส่งเสริมสุขภาพสตรี หญิงมีครรภ ์และ
ผูสู้งอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช   ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื�น 
   1.1.3  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แกไ้ข อนุรักษ์ฟื� นฟูสิ�งแวดลอ้ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตั�งไว ้ 50,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แกไ้ข อนุรักษฟื์� นฟู
สิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  แหล่งท่องเที�ยวและปรับปรุงทศันียภาพ รวมทั�งสนบัสนุนการป้องกนั
ภาวะโลกร้อน  ตั�งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏอยูใ่นแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการทอ่งเที�ยว 
   1.1.4  คา่ใชจ่้ายในการจดัเกบ็ขยะมูลฝอย  ตั�งไว ้ 252,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าจา้ง
จดัเก็บมูลฝอย และขนขยะมูลฝอยในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตาํบลนางบวช ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะ
และชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ�งปฏิกลู 
 
 



 

ค่าวสัดุ  
    

1.2  ประเภทวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ตั� งไว ้40,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ เช่น  สารเคมีป้องกนัและกาํจดัยุงลาย   ถุงยางอนามยั  ชุดตรวจเบาหวานหรือ
อื�นๆ  ฯลฯ  ปรากฏอยูใ่นแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสาธารณสุข 

1.3  ประเภทวสัดุอื�น ๆ  ตั�งไว ้ 20,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่จดัซื�อถงัขยะ และวสัดุอื�นๆ เช่น 
ลวดผกูเหล็ก สายยางฉีดนํ�า เชือก สีสเปรย ์ฯลฯ ปรากฏอยูใ่นแผนงานเคหะและชุมชน งานกาํจดัขยะมูลฝอย
และสิ�งปฏิกลู 
 

งบเงินอดุหนุน 
 

2.  หมวดเงินอดุหนุน ตั0งไว้         รวม          60,000        บาท     แยกเป็น 
 

  2.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรืองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์   ตั�งไว ้ รวม  60,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นคา่ 
   2.1.1  เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ตั�งไว ้ 
60,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชนประจาํหมู่บา้น (อสม.)  จาํนวน 6 
หมู่บ้าน  เพื�อใช้จ่ายในกิจการพฒันางานด้านสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน  ปรากฏอยู่ในแผนงาน
สาธารณสุข  งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
 

3.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที+ดินและสิ+งก่อสร้าง ตั0งไว้รวม    96,000    บาท     แยกเป็น 
 

 ค่าครุภัณฑ์ 
  3.1  ประเภทครุภณัฑกี์ฬา 
   3.1.1 ค่าจดัซื�อครุภณัฑ์กีฬา ตั�งไว ้96,000 บาท เพื�อจ่ายเป็นค่าจดัซื�อเครื�องออก
กาํลงักายกลางแจง้ จาํนวน 5 ชุด พร้อมติดตั�ง ปรากฏอยูใ่นแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  งาน
กีฬาและนนัทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายทั+วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช    อาํเภอเดิมบางนางบวช  จังหวดัสุพรรณบุรี 

รายจ่ายงบกลาง 
………………………………………………… 

 

รายจ่ายงบกลาง  ตั0งไว้รวม    3,016,620    บาท   แยกเป็น 
 

  1.  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม  ตั�งไว ้  55,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมของลูกจา้งตามภารกิจ   ปรากฏอยูใ่นแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 2.  เบี�ยยงัชีพผูสู้งอายุ  ตั�งไว ้  2,094,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเบี�ยยงัชีพ สําหรับผูสู้งอาย ุ
ปรากฏอยูใ่นแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 3.  เบี�ยยงัชีพผูพ้ิการ  ตั�งไว ้ 312,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเบี�ยยงัชีพ  สําหรับผูพ้ิการ 
ปรากฏอยูใ่นแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 4.  เบี�ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์  ตั�งไว ้ 18,000 บาท  เพื�อจ่ายเป็นเงินเบี�ยยงัชีพสําหรับผูป่้วยเอดส์ 
ปรากฏอยูใ่นแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

 5.  ประเภทเงินสาํรองจ่าย ตั�งไว ้ 309,020 บาท เพื�อจ่ายเป็นเงินสาํรองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน 
เร่งด่วน หรือในกรณีที�มีความจาํเป็น ปรากฏอยูใ่นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง  

 6.  ประเภทรายจ่ายตามขอ้ผกูพนั ตั�งไวร้วม 150,000  บาท  เพื�อจ่ายเป็น 
   6.1  ทุนการศึกษาสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานส่วนตาํบล ตั�งไว ้ 150,000  บาท  
เพื�อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสาํหรับผูบ้ริหาร สมาชิกสภาฯ พนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง  ปรากฏอยูใ่น
แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
  7.  เงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น ตั�งไว ้ 78,600 บาท เพื�อจ่าย
เป็นเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วนทอ้งถิ�น ปรากฏอยูใ่นแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 


