รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานสํานักปลัด
ตั้งงบประมาณรายจ่าย

………………………..
ทั้งสิ้น 6,260,600 บาท
แยกเป็น

รายจ่ายประจํา ตั้งไว้

รวม 6,216,200 บาท

แยกเป็น

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ตั้งไว้ รวม 1,815,000 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับนายก
อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจํา ตําแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงิน
ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนยก/รองนายก ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าตอบแทน
พิเศษสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.4 ประเภทค่ า ตอบแทนเลขานุ ก าร/ที่ป รึ กษานายก อบต. ตั้ ง ไว้ 85,000 บาท เพื่อ จ่ า ยเป็ น
เงินเดือนเลขานายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.5 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท. ตั้งไว้ 1,150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนสําหรับ
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้รวม 1,994,200 บาท แยกเป็น
2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 1,270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.2 ประเภทเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 46,200 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินประจํา
ตําแหน่งสําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.3 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.4 ประเภทค่า จ้า งลูกจ้า งประจํา ตั้ง ไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น ค่า จ้า งของลูกจ้า งประจํา
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.5 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจํา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวสําหรับลูกจ้างประจํา ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.6 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 174,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.7 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 124,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3. หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 527,000 บาท แยกเป็น
3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 357,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี้
3.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 357,000 บาท สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่า
ซื้อสําหรับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประเภทเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และบุคคลอื่นตามที่ระเบียบกําหนด
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนประเภท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และบุคคลอื่นตามที่ระเบียบ
กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4. หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม 1,105,000 บาท แยกเป็น
4.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้รวม 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จ้างเหมาบริการรับวารสาร สิ่งพิมพ์สํานักงาน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธกี าร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรองและพิธีการ
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้รวม
910,000 บาท แยกเป็นค่า
4.3.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจและบันทึกข้อมูล เพื่อการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ 2556 ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคล
ดําเนินการสํารวจและบันทึกข้อมูลเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช ปรากฏอยู่ใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
4.3.2 ค่าใช้จ่า ยในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตั้ง ไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและกิจกรรมการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งและ
ความรู้ด้านกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งอื่นๆ เช่น การเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.5 ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
4.3.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
ส่งเสริมกิจ กรรมศูนย์เยาวชน และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้า งความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
4.3.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
4.3.8 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ทยี่ ากจนยากไร้ถูกทอดทิ้ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ที่ยากจนยากไร้ถูกทอดทิ้ง ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

4.3.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยสําหรับผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็น ค่าจัดหา/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ยากไร้ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
4.3.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดทําแผนต่างๆ
การจัดเวทีประชาคม และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน
4.3.11 ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชน ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการประชาชน ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.4 ประเภทรายจ่ า ยเพื่ อ บํ า รุ ง รั ก ษาซ่ อ มแซมทรั พ ย์ สิ น ตั้ ง ไว้ 40,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
บํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5. หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 350,000 บาท แยกเป็น
5.1 ประเภทวัส ดุสํ า นักงาน ตั้ง ไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อวัส ดุ สํา นักงาน และอื่น ๆ
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5.2 ประเภทวัส ดุย านพาหนะและขนส่ง ตั้ ง ไว้ 20,000 บาท เพื่อ จ่า ยเป็น ค่ า วั ส ดุ ป ระเภทวัส ดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ล็อคคลัตช์ ล็อคพวงมาลัย ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5.3 ประเภทวัส ดุเ ชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้ง ไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น ค่า วัส ดุป ระเภทวัส ดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ สําหรับรถยนต์ของ อบต.
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5.4 ประเภทวัส ดุคอมพิวเตอร์ ตั้ง ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็น ค่า วัสดุคอมพิว เตอร์ เช่น หมึก
แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
5.5 ประเภทวัสดุอื่นๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุอื่นๆ เช่น ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์
ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
6. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ รวม 360,000 บาท

แยกเป็น

6.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 240,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนางบวช ประปาหมู่บ้าน ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

6.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคมต่างๆ
เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมน ค่าเช่าพื้นที่เวบไซด์ ค่าบริการสัญญาณนําเข้าองค์กร
แบบเฉพาะ (Leased line Internet) สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบเงินอุดหนุน
7. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้ รวม 65,000 บาท

แยกเป็น

7.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ตั้ง
ไว้รวม 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
7.1.1 เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 2556 ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
อํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุร)ี
7.1.2 เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ จํานวน 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนตาม
โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ ( อบต.ป่าสะแก ) ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุร)ี
รายจ่ายเพือ่ การลงทุน ตัง้ ไว้ รวม 44,400 บาท แยกเป็น
งบลงทุน
8. หมวดครุภัณฑ์

ตั้งไว้ รวม 44,400 บาท แยกเป็น

8.1 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 2 ชุด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
8.2 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ตั้งไว้ 10,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จํานวน 2 เครื่อง
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
8.3 ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ตั้งไว้ 3,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า
จํานวน 2 เครื่อง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
กองคลัง
…………………………………..

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ทั้งสิ้น

1,232,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจํา ตั้งไว้

รวม

1,232,000 บาท แยกเป็น

งบบุคลากร
1. เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้รวม

832,000

บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 657,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 175,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวและเงิน เพิ่มสําหรับ คุณวุฒิ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
2. หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม

200,000

บาท

แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี้
2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทํางานที่สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง ฯลฯ
2.1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 120,000 บาท สําหรับพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

2.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้ง ไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินช่ว ยเหลือ
การศึกษาบุตรสําหรับ พนักงานส่วนตําบล และบุคคลอื่นตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2.3 ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนตําบล และบุคคลอื่นตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
3. หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม

80,000

บาท แยกเป็น

3.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทํา
ป้า ยประชาสัมพัน ธ์จัดเก็บ รายได้ และค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ปรากฏอยู่ ในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป งาน
บริหารงานคลัง
3.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้
รวม 50,000 บาท แยกเป็นค่า
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
3.3 ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
4. หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม

110,000

บาท

แยกเป็น

4.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นแบบพิมพ์
ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
4.2 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ํา ดื่มสําหรับ ผู้มาติด ต่อราชการ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
4.3 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม

10,000 บาท

แยกเป็น

5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าฝากส่งธนาณัติ และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานส่วนโยธา
………………………………..

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

ทั้งสิ้น

3,333,700 บาท

แยกเป็น

รายจ่ายประจํา ตั้งไว้

รวม

1,747,000 บาท

แยกเป็น

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้รวม

839,000

บาท

แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 463,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงิน
ปรับ ปรุงอัต ราเงิน เดือน และเงิน เพิ่มต่า งๆ เช่น เงิน ประจํา ตํา แหน่ง ของพนักงานส่ว นตํา บล ปรากฏอยู่ ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 118,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
2. หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม

208,000

บาท

แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 128,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี้
2.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 128,000 บาท สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

2.2 ประเภทค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อ
สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.3 ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนตําบล และบุคคลอื่นตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3. หมวดค่าใช้สอย ตัง้ ไว้รวม

270,000

บาท

แยกเป็น

3.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซี่งบริการต่างๆ เช่น ค่าแรงจัดทําของ ค่าเย็บหนังสือ/เข้าปกหนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่า
จัด ทํา ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด ทํา แผนที่ตําบล ค่าตรวจสอบรังวัด ที่ส าธารณะประโยชน์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้
รวม 170,000 บาท แยกเป็นค่า
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ เช่น
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนให้ความรู้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แก่เจ้าหน้าที่อาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ปรากฏอยู่ในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาสมัครป้องกันภัยฝ่า ยพลเรือนและงานบรรเทาสา
ธารณภัย ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและงาน
บรรเทาสาธารณภัย เช่น เครื่องแต่งกายชุด อปพร. วุฒิบัตร อปพร. ค่าตอบแทนในความเสียสละในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางราชการและประชาชน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.2.4 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งไว้ 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ลดการเสี่ยงภัย
ทางถนนตามจุดเสี่ยง ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ติดตั้งกล้องวงจรปิด และงานอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3.2.5 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น ติดตั้งเสารับวิทยุสื่อสาร ปรับปรุงสายสัญญาณ
การติดตั้งเครือข่ายสัญญาณและงานอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้รวม 70,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน ซ่อมแซมงานโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4. หมวดค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม

330,000

บาท

แยกเป็น

4.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นแบบพิมพ์
ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ และวัส ดุอื่น ๆ ที่ ใช้กับ ไฟฟ้า สาธารณประโยชน์ และไฟฟ้าของ อบต. ปรากฏอยู่ ใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4.3 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์
ทราย หิน แอสฟัลต์ผสมเสร็จ ท่อและอุปกรณ์ประปา และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
เช่น น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอื่นๆ สําหรับรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว รถกระเช้าไฟฟ้า
และเครื่องจักรกล ที่ขอรับการสนับสนุนมาช่วยปฏิบัติงาน ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
5. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น

5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
5.1.1 ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดิมบางนางบวช ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะนาว เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม

1,586,700

บาท แยกเป็น

งบลงทุน
6. หมวดค่าครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 163,300 บาท

แยกเป็น

6.1 ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม ตั้งไว้ 97,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมชนิดอ่านค่ามุมได้
ละเอียด 5 ฟิลิบดา (แบบอิเลคทรอนิค) กําลังขยาย 30 เท่า พร้อมชุดอุปกรณ์ของรุ่น จํานวน 1 ชุด สําหรับใช้ใน
งานสํารวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมและโยธา
6.2 ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ ตั้งไว้ 4,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟชนิดอลูมิเนียมชนิดแบบ
ชัก ยาว 4.00 เมตร จํานวน 2 อัน สํา หรับ ใช้ในงานสํารวจออกแบบและประมาณราคาก่อสร้า ง ปรากฏอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา
6.3 ค่าจัดชื้อเครื่องยนต์ตัดกิ่งไม้ ตั้งไว้ 5,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องยนต์ตัดกิ่งไม้
(ชนิดเลื่อยโซ่) ขนาด 12 นิ้ว สําหรับใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ที่กีดขวางงานสาธารณะและงานอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.4 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด
120 ซีซี จํานวน 1 คัน สําหรับออกตรวจพื้นที่ ส่งเอกสารและอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.5 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ตั้งไว้ 9,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
7. หมวดค่าที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,423,400 บาท แยกเป็น
7.1 ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
7.1.1 โครงการปรับปรุงท่อน้ําประปา ตั้งไว้ 370,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงท่อ
ประปา หมู่ที่ 3 จากที่บ้านนายกริ่ง คล้ายขําถึงบ้านนายผ่อน ปานเพชร โดยการวางท่อประปาใหม่แทนท่อประปา
เดิมจากท่อพีวีซีเป็นท่อพีอีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ยาว 1,535 เมตร ท่อพีอีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50
มม.ยาว 50 เมตร และท่อพีอีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ยาว 1,050 เมตร พร้อมเชื่อมต่อแนวประปาเดิม
และติดตั้งประตูน้ําเปิด-ปิดจํานวน 5 จุด ตามแบบที่ อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
7.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ตั้งไว้ 286,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 6 บริเวณศาลาประจําหมู่บ้านขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 57 เมตร
พร้อมฝาปิด-เปิด ตามแบบที่ อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน

7.1.3 โครงการก่อสร้างหูช้าง คสล.และติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ํา พร้อมปรับภูมิทัศน์ ตั้งไว้
99,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหูช้าง คสล.และติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ํา หมู่ที่ 7 บริเวณที่นานางสาวฉลวย แสง
จิยะพันธ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมปรับภูมิทัศน์ ตามแบบที่ อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
7.1.4 โครงการก่อสร้างหูช้าง คสล.และติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ํา ตั้งไว้ 99,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างหูช้าง คสล.และติดตั้งประตูเปิด-ปิดน้ํา หมู่ที่ 8 บริเวณที่นายชลอ สวนดอกไม้ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
7.1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 253,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากถนนคอนกรีตเดิมที่นานางสมศรี ดีอ่อนถึงบริเวณที่นานายอิสระ มะ
โหฬาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร ตามแบบที่
อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
7.1.6 โครงการปรับปรุงศาลาประจําหมู่บ้าน ตั้งไว้ 99,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ศาลาประจําหมู่บ้าน หมู่ที่10 โดยการเปลี่ยนหลังคาสังกะสีเป็นหลังคาเหล็กรีดลอน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.53
ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้า ง
พื้นฐาน
7.1.7 โครงการปรังปรุงอาคารที่ทําการ อบต.นางบวช ตั้งไว้ 216,900 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทําการ อบต.นางบวช หมู่ที่ 10 โดยการเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นหลังคาเหล็กรีดลอน
(เมทัลชีต) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.65 ตารางเมตร และก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ ตามแบบที่ อบต.กําหนด
ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
…………………………………

งบประมาณรายจ่าย

ทั้งสิ้น

1,435,800

รายจ่ายประจํา

รวม

1,369,000 บาท แยกเป็น

ตั้งไว้

บาท แยกเป็น

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้รวม

499,000

บาท

แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน เช่น เงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ตั้งไว้ 62,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและ
เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
1.3 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 87,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ ตามที่อัตรากําหนด กรณีที่อัตราจ้าง
รายเดือนสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิของพนักงานจ้าง กรณีที่อัตราค่าจ้างรายเดือนสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรร
ให้ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินการ
2. หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม

75,000

บาท

แยกเป็น

2.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี้
2.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 65,000 บาท สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

2.2 ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล และบุคคลอื่นตามที่ระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
3. หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม

315,000

บาท

แยกเป็น

3.1 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ตั้งไว้ รวม 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวันสําหรับที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน จ้างเหมาบริการงานสิ่งพิมพ์
ต่างๆ และอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
3.2 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
รวม 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
3.2.1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฝึ ก อบรม และเดิ น ทางไปราชการของพนั ก งานส่ ว นตํ า บล รวมทั้ ง พนั ก งานจ้ า ง เช่ น
ค่าลงทะเบียนฝึกอมรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
3.2.2 ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น ค่า จ้า งเหมาจัด ทํา อาหารกลางวัน สํา หรับเด็กเล็กในศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า นเขาดิน ปรากฏอยู่ในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
3.2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ งานเฉลิมพระเกียรติ งานวัน
สํ า คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา การจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ า และอื่ น ๆ ปรากฏอยู่ ใ นแผนงานศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน และอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
4. หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้รวม

220,000

บาท

แยกเป็น

4.1 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น แบบ
พิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
4.2 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น หมึก แผ่นดิสเก็ตส์ แผ่นซีดีรอม โปรแกรม และวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

4.3 ประเภทค่าอาหารเสริม ( นม ) ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม
(นม) ให้กับ เด็กเล็กในศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้า นเขาดิน และเด็กนักเรีย นของโรงเรีย นบ้า นเขาดิน ปรากฏอยู่ ใน
แผนงานการบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4.4 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุที่ใช้สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน เช่น ชุดเด็กอนุบาลปฐมวัย ผ้ากันเปื้อน ชุดพละ ชุดผ้าไทย วัสดุของเล่น วัสดุสื่อการ
เรียนการสอน และวัสดุอื่น ๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการบริหารการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 18,000 บาท

แยกเป็น

5.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาดิน ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบเงินอุดหนุน
6. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้ รวม

242,000 บาท

แยกเป็น

6.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์
ตั้งไว้ รวม 242,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
6.1.1 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ตั้งไว้ 162,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏอยู่ใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
6.1.2 เงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนให้อําเภอเดิมบางนางบวช ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี ปรากฏอยู่ในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อ
ได้รับความเห็น ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นจังหวัด
สุพรรณบุร)ี
6.1.3 เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเดิมบางนางบวช ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจําปี 2556 ปรากฏอยู่
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุร)ี
6.1.4 ค่าติดตั้งหม้อไฟฟ้า ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อํา เภอเดิมบางนางบวช ในการติด ตั้งหม้อไฟฟ้า สํา หรับ ศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปรากฏอยู่ ในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม

66,800 บาท

แยกเป็น

งบลงทุน
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 66,800 บาท แยกเป็น
7.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
7.1.2 ค่าเครื่องปรับอากาศ ตั้งไว้ 66,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งจํานวน 2 เครื่อง สําหรับศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า นเขาดิน ปรากฏอยู่ใน
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงานส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
……………….…………

งบประมาณรายจ่าย
รายจ่ายประจํา

ทั้งสิ้น

792,000

บาท แยกเป็น

ตั้งไว้ รวม

692,000

บาท แยกเป็น

งบบุคลากร
1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ตั้งไว้รวม

198,000

บาท

แยกเป็น

1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 176,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมทั้งเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 22,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มสําหรับคุณวุฒิ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินการ
2. หมวดค่าใช้สอย

ตั้งไว้รวม

464,000

บาท

แยกเป็น

2.1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
รวม 464,000 บาท แยกเป็นค่า
2.1.1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรค
ระบาดอื่นๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโรค
พิษสุนัขบ้า และโรคระบาดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
2.1.2
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 384,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
จัดเก็บมูลฝอย และขนขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. หมวดค่าวัสดุ

ตั้งไว้

30,000

บาท

แยกเป็น

3.1 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ และวัสดุอื่น ที่เป็น
ส่วนควบหรือประกอบเป็นถังขยะ เช่น ลวดผูกเหล็ก สายยางฉีดน้ํา เชือก สีสเปรย์ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม

100,000 บาท

แยกเป็น

งบลงทุน
4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม

100,000 บาท แยกเป็น

4.1 ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่า ยเป็น ค่า ใช้จ่า ยในการจั ด หาเครื่องออกกํา ลังกายให้ป ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปรากฏอยู่ ในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

