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                                                     คำแแถลงงบประมแณ

ประกอบงบประมแณรแยจ่่แยประจ่ำแปงงบประมแณ พ.ศ. 2556
ทา่นประธานสภาฯและสมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนาชมมแสง

บบัดนนี้ถถึงเวลาทนี่คณะผผู้บรหิารองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนาชมมแสงจะไดู้เสนอรา่ง ขู้อบบัญญบัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจำาปตตอ่สภา องคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนาชมมแสง  อนกครบัี้งหนถึี่ง  ฉะนบัี้นในโอกาสนนี้
คณะผผู้บรหิาร องคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนาชมมแสง จถึงขอแถลงใหู้ทา่นประธานและสมาชกิทมกทา่นไดู้ทราบถถึง
สถานการณค์ลบัง ตลอดจนหลบักการและแนวนโยบายการดำาเนนิการ ในปตงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดบังตอ่ไปนนี้

1. สถแนะกแรคลัง
 1.1 งบประมาณรายจา่ยทบัี่วไป

       ในปตงบประมาณ พ.ศ. 2555  ณ  วบันทนี่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555   องคก์รปกครอง
ส่วนทู้องถิี่นมนสถานะการเงนิ  ดบังนนี้

1.1.1 เงนิฝากธนาคารทบัี้งสิี้น        24,247,876.32     บาท
1.1.2 เงนิสะสม                           9,676,415.25     บาท
1.1.3 ทมนสำารองสะสม                   8,440,226.97     บาท
1.1.4 รายการกบันเงนิไวู้แบบกอ่หนนี้ผผกพบันและยบังไมไ่ดู้เบกิจา่ย

จำานวน     -       โครงการ  รวม           -          บาท
1.1.5 รายการทนี่ไดู้กบันเงนิไวู้โดยยบังไม่ไดู้ก่อหนนี้ผผกพบัน  จำานวน      -      บาท

โครงการรวม             -      บาท
                          1.1.6     เงนิกผู้คงคู้าง               -     บาท

2.  กแรบริหแรงบประมแณ  ในปงงบประมแณ    2554
       (1)  รายรบับจรงิทบัี้งสิี้น     19,020,113.15       บาท  ประกอบดู้วย

                                หมวดภาษนอากร      51,919.06       บาท
            หมวดคา่ธรรมเนนยม  คา่ปรบับ  และใบอนมญาต         -        บาท

 หมวดรายไดู้จากทรบัพยสิ์น                    147,726.06   บาท
 หมวดรายไดู้จากสาธารณผปโภคและการพาณชิย์      -        บาท
 หมวดรายไดู้เบ้เบ็ดเตล้เบ็ด             104,120.00  บาท
 หมวดรายไดู้จากทมน                                -        บาท
 หมวดภาษนจบัดสรร         10,798,298.03   บาท

           หมวดเงนิอมดหนมนทบัี่วไป                            7,918,050.00    บาท
(2)  เงนิอมดหนมนทนี่รบัฐบาลใหู้(อมดหนมนเฉพาะกจิ)        4,542,474.00    บาท

(3)รายจา่ยจรงิ   จำานวน                   14,198,157.56 บาท         ประกอบดู้วย
งบกลาง                  590,992.00        บาท
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งบบมคลากร     4,693,694.00  บาท
งบดำาเนนิการ     3,448,819.10         บาท
งบลงทมน         1,872,042.66       บาท
งบรายจา่ยอืี่น         113,633.00       บาท
งบเงนิอมดหนมน       2,550,202.90  บาท

(4)รายจา่ยทนี่จา่ยจากเงนิอมดหนมนทนี่รบัฐบาลใหู้(อมดหนมนเฉพาะกจิ)จำานวน 4,131,710.00    บาท    
          (5)มนการจา่ยเงนิสะสมเพืี่อดำาเนนิการตามอำานาจหนู้าทนี่ จำานวน 4,117,533.74     บาท

คำแแถลงงบประมแณ
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำาปตงบประมาณ  พ.ศ. 2556  

งบเฉพาะการ
ปตงบประมาณ พ.ศ. 2555   มนรายรบับจรงิ  17,360,484.28     บาท
                                     รายจา่ยจรงิ  13,023,261.76 บาท

2.1 รแยรับปงงบประมแณ  2556  ประมแณกแรไวม  รวมทัง้สิ้น  จ่ำแนวน  20,000,000.00 บแท
รแยรับ รับจ่รงิ

ปง  2554
ประมแณกแร

ปง  2555
ประมแณกแร

ปง  2556
หมแยเ

หตม
รแยไดมจั่ดเก็บเอง
หมวดภาษนอากร
หมวดคา่ธรรมเนนยมคา่ปรบับ  และใบอนมญาต
หมวดรายไดู้จากทรบัพยส์นิ
หมวดรายไดู้จากสาธารณผปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายไดู้เบ้เบ็ดเตล้เบ็ด
หมวดรายไดู้จากทมน
          รวมรายไดู้จบัดเก้เบ็บ          
 รแยไดมที่รัฐบแลเก็บแลมวจั่ดสรรใหมองค์กรปกครอง
ส่วนทมองถิ่น
 หมวดภาษนจบัดสรร
      รวมรายไดู้จบัดเก้เบ็บเองและรบัฐบาลเก้เบ็บแลู้วจบัดสรรใหู้
องคก์รปกครองสว่นทู้องถิี่น
รแยไดมทีร่ัฐบแลอมดหนมนใหมองคก์รปกครองสว่นทมอง
ถิ่น
  หมวดเงินอมดหนมนทบัี่วไป
        รวมรายไดู้ทนี่รบัฐบาลอมดหนมนใหู้องคก์รปกครองสว่น
ทู้องถิี่น
รแยไดมทีร่ัฐบแลอมดหนมนใหม(อมดหนมนเฉพแะกจิ่)
     รวมรายไดู้ทนี่รบัฐบาลอมดหนมนใหู้(อมดหนมนเฉพาะกจิ)       
รวม

51,919.06
-

147,726.06
-

104,120.00
-

303,765.12

10,798,298.03
11,102,063.15

7,918,050.00
7,918,050.00

4,542,474.00
4,542,474.00
23,562,587.15

46,364.00
3,000.00
10,000.00

-
121,000.00

-
180,364.00

10,819,636.00
11,000,000.00

5,394,720.00
5,394,720.00

3,605,280.00
3,605,280.00

20,000,000.00

46,364.00
3,000.00
10,000.00

-
121,000.00

-
180,364.00

10,819,636.00
11,000,000.00

5,394,720.00
5,394,720.00

3,605,280.00
3,605,280.00

20,000,000.00
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2.2 รแยจ่่แยตแมงบรแยจ่่แย

งบ จ่่แยจ่รงิ
ปง  2553

จ่่แยจ่รงิ
ปง  2554

จ่่แยจ่รงิ
ปง  2555

หมแยเหตม

1  .งบกลแง
2.  งบบมคลแกร
3.  งบดำแเนนิกแร
4.  งบลงทมน
5.  งบรแยจ่่แยอ่่น
6.  งบอมดหนมน
6.1  อมดหนมนทัว่ไป
6.2  อมดหนมนทัว่ไปประเภท(อมดหนมนเฉพแะกจิ่)

1,706,288.00
3,697,835.00
2,436,843.67
1,413,134.64
325,732.24

7,321,241.19
3,617,374.72

1,731,920.00
4,116,196.00
2,972,245.64
449,126.69
255,762.00

2,555,780.00
2,478,887.00

508,834.00
4,693,694.00
3,405,292.76
1,017,051.00
113,633.00

2,552,957.00
4,600,231.78
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ส่วนที่  2

ขมอบัญญัติ

เร่อ่ง

งบประมแณรแยจ่แ่ยประจ่ำแปงงบประมแณ พ.ศ. 2556

ของ
องค์กแรบรหิแรส่วนตำแบลนแชุมมแสง

อำแเภอทมง่ฝน  จ่งัหวัดอมดรธแนี
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   บันทึกหลักกแรและเหตมผล

ประกอบร่แงขมอบัญญัตงิบประมแณรแยจ่่แยประจ่ำแปง 2556
ขององค์กแรบริหแรส่วนตำแบลนแชุมมแสง

 อำแเภอทม่งฝน  จั่งหวัดอมดรธแนี
..................................

หลักกแร

งบประมแณรแยจ่่แยท้ังสิ้น ยอดรวม      20,000,000     บแท
แยกรายละเอนยดตามแผนงานไดู้ดบังนนี้
ก.ดมแนกแรบริหแรงแนท่ัวไป

1.  แผนงานบรหิารทบัี่วไป  ยอดรวม 9,216,780         บาท
2.  แผนงานการรบักษาความสงบภายใน  ยอดรวม 380,000       บาท

ข.ดมแนกแรบริกแรชุมมชุนและสงัคม
1.  แผนงานการศถึกษา ยอดรวม   3,425,860           บาท
2.  แผนงานสาธารณสมข ยอดรวม      727,600           บาท
3.  แผนงานสบังคมสงเคราะห์ ยอดรวม       100,000           บาท
4.  แผนงานเคหะและชมมชน ยอดรวม     3,854,420          บาท
5.  แผนงานสรู้างความเขู้มแข้เบ็งของชมมชน ยอดรวม  70,000   บาท
6.  แผนงานการศาสนาวบัฒนธรรมและนบันทนาการ ยอดรวม   595,000   บาท

ค.ดมแนเศรษฐกิจ่
1.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม        -  บาท
2.  แผนงานการอมตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม      -     บาท

ง.ดมแนกแรดำแเนินงแนอ่่น
1.  แผนงานงบกลาง ยอดรวม   1,630,340                บาท

รวมงบประมแณรแยจ่่แยท้ังสนิ   20,000,000     บแท
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แผนงแนบริหแรงแนท่ัวไป  00110
งานทนี่ทำา

- งานบรหิารงานบมคคล
- งานบรหิารงานทบัี่วไป
- งานบรหิารงานคลบัง

หนว่ยงานทนี่รบับผดิชอบ
-  สำานบักปลบัดฯ งบประมาณ  7,407,980  บาท
-  กองคลบัง งบประมาณ  1,808,800    บาท
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ดมแนบริหแรงแนท่ัวไป
แผนงแนบริหแรงแนท่ัวไป  00110

งบ   
           
 งาน

งานบรหิารทบัี่วไป 0011 งานบรหิารงานคลบัง 
00113

รวม

งบบมคลากร 5,380,480 875,600 6,256,080
งบดำาเนนิการ 1,829,000 692,200 2,530,200

งบลงทมน 137,500 241,000 378,500
งบรายจา่ยอืี่นๆ 6,000 - 6,000
งบเงนิอมดหนมน 55,000 - 55,000

รวม 7,407,980 1,808,800 9,216,780
หนว่ยงานรบับผดิ

ชอบ
สำานบักปลบัดฯ กองคลบัง
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แผนงแนรักษแควแมสงบภแยใน  00120
งานทนี่ทำา

-    การสนบับสนมนการกจิกรรม ของศผนย์ อปพร. ตำาบลนาชมมแสง

หนว่ยงานทนี่รบับผดิชอบ
-   สำานบักปลบัดฯ งบประมาณ   380,000       บาท
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ดมแนบริหแรงแนท่ัวไป  00100
แผนงแนรักษแควแมสงบภแยใน   00120

งาน

งบ

งานปอ้งกบันภบัยฝา่ย
พลเรอืนและระงบับอบัคคน

ภบัย 00123

รวม

งบบมคลากร - -
งบดำาเนนิการ 380,000 380,000

งบลงทมน - -
งบรายจา่ยอืี่นๆ - -
งบเงนิอมดหนมน - -

รวม 380,000 380,000
หนว่ยงานรบับผดิ

ชอบ
สำานบักปลบัดฯ
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนกแรศกึษแ   00210

งแนบริหแรท่ัวไปเก่ียวกับกแรศกึษแ  00211
งานทนี่ทำา

-   ปฏิบัติงบิบัตงิานเกนี่ยวกบับการจบัดการเรนยนการสอนและส่งเสรมิการเรนยนรผู้ของผผู้เรนยน ดู้วยวธินการทนี่
หลากหลายโดยเนู้นผผู้เรนยนเป็นสำาคบัญ

-  ประสานความรว่มมอืกบับผผู้ปกครองและบมคคลในชมมชน เพืี่อรว่มกบันพบัฒนาผผู้เรนยนตามศบักยภาพ
-  อมดหนมนคา่อาหารกลางวบันใหู้กบับเด้เบ็กนบักเรนยน โรงเรนยนในเขตพี้นทนี่
-  จบัดซื้ี้ออาหารเสรมิ(นม) ใหู้กบับเด้เบ็กนบักเรนยน
-  การบรหิารงานทบัี่วไป  การบรหิารงานบมคคล

หนว่ยงานรบับผดิชอบ
-   สำานบักปลบัดฯ งบประมาณ   3,425,860   บาท
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนกแรศกึษแ  00210

งบ              

 งาน

งานระดบับกอ่นวบัยเรนยนและ
ประถมศถึกษา 00212

รวม

งบบมคลากร - -
งบดำาเนนิการ 1,782,060 1,782,060

งบลงทมน - -
งบรายจา่ยอืี่นๆ - -
งบเงนิอมดหนมน 1,643,800 1,782,060

รวม 3,425,860 3,425,860
หนว่ยงานรบับผดิ

ชอบ
สำานบักปลบัดฯ
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนสแธแรณสมข   00220

งแนสแธแรณสมขและสแธแรณสมขอ่่น   00223
งานทนี่ทำา
          -   จบัดทำาโครงการฉนดวบัคซื้นนปอ้งกบันโรคพษิสมนบัขบู้า

-   กจิการหนว่ยกผู้ชนพ    
-  อมดหนมนส่วนราชการหนว่ยงานอืี่นๆ    

หนว่ยงานรบับผดิชอบ
-   สำานบักปลบัดฯ งบประมาณ    727,600      บาท
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนสแธแรณสมข   00220

งบ               งาน งานบรกิารสาธารสมขและ
สาธารณะสมขอืี่น  00223

รวม

งบบมคลากร - -
งบดำาเนนิการ 647,600 647,600

งบลงทมน - -
งบรายจา่ยอืี่นๆ - -
งบเงนิอมดหนมน 80,000 80,000

รวม 727,600    727,600    
หนว่ยงานรบับผดิ

ชอบ
สำานบักปลบัดฯ
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม   00200
แผนงแนสังคมสงเครแะห์   00230

งแนบริหแรงแนท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเครแะห์    00231
งานทนี่ทำา

-  อมดหนมนส่วนราชการ            
-  โครงการส่งเสรมิศบักยภาพสตรน
-  โครงการอบรมส่งเสรมิและพบัฒนาอาสาสมบัครดผแลผผู้สผงอายมทนี่บู้าน
          

หนว่ยงานทนี่รบับผดิชอบ
-  สำานบักปลบัดฯ งบประมาณ     100,000       บาท
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   ดมแนบริกแรชุมมชุนและสงัคม  00200
แผนงแนสังคมสงเครแะห์  00230

งบ               

งาน

งานบรหิารทบัี่วไปเกนี่ยวกบับ
สบังคมสงเคราะห์ 00231

งานสวบัสดิการสบังคมและ
สบังคมสงเคราะห์  00232

รวม

งบบมคลากร - -
งบดำาเนนิการ 20,000 70,000 90,000

งบลงทมน - -
งบรายจา่ยอืี่นๆ - -
งบเงนิอมดหนมน - 10,000 10,000

รวม 20,000 80,000 100,000
หนว่ยงานรบับผดิ

ชอบ
สำานบักปลบัดฯ สำานบักปลบัดฯ
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสงัคม  00200
แผนงแนเคหะและชุมมชุน  00240

งแนบริหแรงแนท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมมชุน 00241
งานไฟฟา้ถนน 00242
งานทนี่ทำา

-  งานบรหิารงานทบัี่วไป  เงนิเดือน  คา่ตอบแทน  คา่จู้าง                
-  คา่ตอบแทนใชู้สอยวบัสดม                                                  
- ซื้อมแซื้มครมภบัณฑ์์

-               

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-   กองช่าง           งบประมาณ    3,854,420     บาท
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนเคหะและชุมมชุน  00240

งบ               งาน งานบรหิารทบัี่วไปเกนี่ยว
กบับเคหะและชมมชน 

00241

งานไฟฟา้ถนน 
00242

รวม

งบบมคลากร 579,280 - 579,280
งบดำาเนนิการ 253,000 120,000 1,173,000

งบลงทมน - 2,102,140 2,102,140
งบรายจา่ยอืี่นๆ - - -
งบเงนิอมดหนมน - 800,000 800,000

รวม 832,280 3,022,140 3,854,420
หนว่ยงานรบับผดิ

ชอบ
กองชา่ง
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสงัคม  00200
แผนงแนสรมแงควแมเขมมแข็งชุมมชุน  00250

งแนสง่เสริมและสนับสนมนควแมเขมมแข็งชุมมชุน   00252

งานทนี่ทำา
-   โครงการจบัดทำาแผนพบัฒนาตา่งๆ   
-   อมดหนมนโครงการปอ้งกบันและแกู้ไขปก้ไขปัญหายาเสพตดิ       
-  อมดหนมนโครงการจบัดตบัี้งศผนยเ์ฉลิมพระเกนยรตเิพืี่อชว่ยเหลือผผู้ปว่ยโรคเอดส์
    

หนว่ยงานรบับผดิชอบ
-สำานบักปลบัด    งบประมาณ   70,000  บาท
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนสรมแงควแมเขมมแข็งของชุมมชุน   00250

งบ               งาน
งานส่งเสรมิและ

สนบับสนมนความเขู้มแข้เบ็ง
ชมมชน  00252

รวม

งบบมคลากร - -
งบดำาเนนิการ 20,000 20,000

งบลงทมน - -
งบรายจา่ยอืี่นๆ - -
งบเงนิอมดหนมน 50,000 50,000

รวม 70,000 70,000
หนว่ยงานรบับผดิชอบ สำานบักปลบัดฯ
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนกแรศแสนแวัฒนธรรมและนันทนแกแร    00260

งแนกีฬแและนันทนแกแร   00260
งแนศแสนแและวัฒนธรรมทมองถิ่น 00263
งานทนี่ทำา

-  แขง่ขบันกนฬาเยาวชน   
-  กจิการวบันเด้เบ็กและแขง่ขบันกนฬาเด้เบ็กเล้เบ็ก       
-  ซื้ี้ออมปกรณก์นฬา        
-  แขง่ขบันกนฬา อบต.สบัมพบันธ์
-  งานพธินการของศาสนา        
-   งานประเพณน      
-   อมดหนมนส่วนราชการ      
หนว่ยงานรบับผดิชอบ
-   สำานบักปลบัดฯ งบประมาณ 595,000    บาท
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ดมแนบริกแรชุมมชุนและสังคม  00200
แผนงแนกแรศแสนแวัฒนธรรมและนันทนแกแร  00260

งบ               งาน งานกนฬาและนบันทนาการ 
00262

งานศาสนาและวบัฒนธรรม
ทู้องถิี่น  00263

รวม

งบบมคลากร - - -
งบดำาเนนิการ 250,000 330,000 580,000

งบลงทมน - - -
งบรายจา่ยอืี่นๆ - - -
งบเงนิอมดหนมน - 15,000 15,000

รวม 250,000 345,000 595,000
หนว่ยงานรบับผดิ

ชอบ
สำานบักปลบัดฯ สำานบักปลบัดฯ
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ดมแนงบกลแง   00400
แผนงแนงบกลแง   00410

งแนงบกลแง   00411
งานทนี่ทำา

- รายจา่ยตามขู้อผผกพบัน
- งบสำารองจา่ย
- เบนี้ยยบังชนพผผู้ปว่ยเอดส์

หนว่ยงานรบับผดิชอบ
-   สำานบักปลบัดฯ งบประมาณ        1,630,340            บาท
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ดมแนงบกลแง    00400
แผนงแนงบกลแง  00410

งบ               

งาน

งบกลาง  00411 รวม

งบกลาง 1,630,340 1,630,340
รวม 1,630,340 1,630,340

หนว่ยงานรบับผดิ
ชอบ

สำานบักปลบัดฯ
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ขู้อบบัญญบัติ
งบประมาณรายจา่ยประจำาปตงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขององคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนาชมมแสง  อำาเภอทมง่ฝน  จบังหวบัดอมดรธานน
.........................................

โดยทนี่เป็นการสมควร  ตบัี้งงบประมาณรายจา่ยประจำาปตงบประมาณ พ.ศ. 2556  อาศบัยอำานาจตาม
ความในพระราช
บบัญญบัตสิภาตำาบลและองคก์ารบรหิารส่วนตำาบล พ.ศ. 2537  และแกู้ไขเพิี่มเตมิ(ฉบบับทนี่ 5) พ.ศ. 2546  
มาตรา 87  จถึงตราขู้อบบัญญบัตงิบประมาณขถึี้นไวู้  โดยความเห้เบ็นชอบของสภาองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนา
ชมมแสง  และโดยอนมมบัตขิองนายอำาเภอทมง่ฝน  ดบังตอ่ไปนนี้

ขู้อ 1  ขู้อบบัญญบัตนินี้เรนยกวา่ “ขู้อบบัญญบัตงิบประมาณรายจา่ยประจำาปตงบประมาณ พ.ศ. 2556”
ขู้อ 2  ขู้อบบัญญบัตนินี้ใหู้ใชู้บบังคบับตบัี้งแตว่บันทนี่ 1 ตมลาคม พ.ศ. 2555  เป็นตู้นไป
ขู้อ 3  งบประมาณรายจา่ยประจำาปตงบประมาณ พ.ศ. 2556  ใหู้ตบัี้งจา่ยเป็นจำานวนรวมทบัี้งสิี้น  

20,000,000 บาท  โดยแยกรายละเอนยดตามแผนงานไดู้ดบังนนี้
ขู้อ 4  งบประมาณรายจา่ยทบัี่วไป

ก.ดมแนกแรบริหแรงแนท่ัวไป ยอดรวม   9,516,780       บแท
  1.  แผนงานบรหิารทบัี่วไป จำานวน      9,216,780      บาท
  2.  แผนงานการรบักษาความสงบภายใน จำานวน         300,000      บาท
ข.ดมแนกแรบริกแรชุมมชุนและสงัคม ยอดรวม   8,852,880      บแท
  1.  แผนงานการศถึกษา จำานวน      3,425,860      บาท
  2.  แผนงานสาธารณสมข จำานวน         807,600     บาท
  3.  แผนงานสบังคมสงเคราะห์   จำานวน    100,000    บาท
  4.  แผนงานเคหะและชมมชน จำานวน       3,854,420     บาท
  5.  แผนงานสรู้างความเขู้มแข้เบ็งของชมมชน จำานวน      70,000    บาท
  6.  แผนงานการศาสนาวบัฒนธรรมและนบันทนาการ จำานวน    595,000   บาท
ค.ดมแนเศรษฐกิจ่ ยอดรวม          -            บแท
 1.  แผนงานการเกษตร   จำานวน        -           บาท
 2.  แผนงานการอมตสาหกรรมและการโยธา จำานวน       -           บาท
ง.ดมแนกแรดำแเนินงแนอ่่น ยอดรวม      บแท
  1.  แผนงานงบกลาง จำานวน       1,630,340    บาท

ขู้อ 5  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ
  แผนงานการพาณชิย์ ยอดรวม           -          บาท

ขู้อ 6  ใหู้นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนาชมมแสง  ปฏิบัติงบิบัตกิารเบกิจา่ยงบประมาณทนี่ไดู้รบับอนมมบัตใิหู้
เป็นไปตามระเบนยบการเบกิจา่ยเงนิขององคก์ารบรหิารส่วนตำาบล
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ขู้อ 7  ใหู้นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำานาชมมแสง  มนหนู้าทนี่รบักษาการใหู้เป็นไปตามขู้อบบัญญบัตนินี้
           ประกาศ  ณ  วบันทนี่  1   ตมลาคม  2555

                                                              ลงนาม     
                          (นายประพบันธ์   พลพบันธข์าง)

        นายกองคก์ารบรหิารส่วนตำาบลนาชมมแสง
                             อนมมบัติ

ลงนาม
                (นายรณยมทธ์  พรหมายน)
                        นายอำาเภอทมง่ฝน
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำาปงงบประมาณ  2556
องคก์ารบริหารส่วนตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทมง่ฝน  จังหวัดอมดรธานี
รายจ่ายจำาแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงานสำานักปลัด
..........................................................

ต้ังงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น           12,706,440           บาท
1.รายจ่ายประจำา         ต้ังไว้  รวม  12,568,880       บาท
    งบบมคลากร(520000)     ต้ังไว้   5,380,480    บาท  แยกเป็น
            1.1.  เงนิเด7อน (ฝ8ายการเม7อง)(521000)    ต้ังไว้    2,225,520      บาท

1.1.1  ประเภท เงนิเด7อนนายก,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล(210100) ต้ังไว้ 514,080  
บาท  เพื7่อจ่ายเป็นเงนิเด7อนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 
จำานวน 3  อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป(00100)แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป(00110  งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.1.2  ประเภท เงนิคา่ตอบแทนประจำาตำาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตำาบล(210200)  ต้ังไว้   42,120  บาท  เพื7่อจ่ายเป็นเงนิค่าตอบแทนประจำาตำาแหน่ง ให้แก่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลจำานวน 3 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ 
ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป(00111)

1.1.3 ประเภท เงนิค่าตอบแทนพิืเศษนายกองคก์ารบริหารส่วนตำาบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตำาบล(210300)  ต้ังไว้  42,120  บาท  เพื7่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิืเศษ ให้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล จำานวน 3  อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้าน
บริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

1.1.4  ประเภท เงนิค่าตอบแทนเลขานมการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล(210400) ต้ังไว้ 
86,400  บาท  เพื7่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทนรายเด7อนให้แก่เลขานมการนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 
จำานวน 1 อัตรา ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ปรากฏในด้านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

1.1.5  ประเภท เงนิคา่ตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชุกิสภาและเลขานมการ
สภา(210600)  ต้ังไว้ 1,540,800  บาท เพื7่อจ่ายเป็นเงนิคา่ตอบแทน ให้แก่ ประธานสภา,รองประธาน
สภา,สมาชุกิสภาและเลขานมการสภา  จำานวน 17  อัตรา ต้ังจ่ายจากเงนิรายได้ ปรากฏในด้านบริหารงาน
ท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป(00111)

1.2 เงนิเด7อน (ฝ8ายประจำา) (522000)  ต้ังไว้     3,154,960     บาท
1.2.1 ประเภท  เงนิเดือนพนกังานส่วนตำาบล  (220100)    ต้ังไว้      1,320,480  บาท



2

เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือน ให้แแก่ พนักงานส่วนตำาบล จำานวน 7 อัตรา ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้าร
งานทั่วไป  (00100)   แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิ้ารทัว่ไป  (00111)

1.2.2  ประเภท เงนิเพิ่มตา่งๆของพนักงาน (220200)   ต้ังไว้    111,360  บาทเพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มการครอง
ชพีชั่วคราว เงนิเพิ่มตามคณณวณฒิิ  ให้แแก่  พนักงานส่วนตำาบล  จำานวน  4  อัตรา   ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ    ปรากฏใน
ดแานบรหิ้ารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111)  

1.2.3  ประเภท เงนิประจำาตำาแห้นง่   (220300)     ต้ังไว้     42,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิประจำาตำาแห้นง่ให้แ
แกป่ลัดองคก์ารบรหิ้ารส่วนตำาบล  จำานวน  1  อัตรา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ     ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป 
(00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป (00111 )

1.2.4 ประเภท คา่จแางลูกจแางประจำา(220400) ตัตั้งไวแ 103,320  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเป็นคา่จแางลูกจแางประจำา 
จำานวน 1 อัตรา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)   
งานบรหิ้ารทั่วไป (00111 )

1.2.5  ประเภท เงนิเพิ่มตา่งๆของลูกจแางประจำา(220500) ตัตั้งไวแ 76,680  บาท    เพื่อจา่ยเป็นเปน็เงนิเพิ่ม
ตา่งๆของลูกจแางประจำา จำานวน 1 อัตรา   ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิ้ารทัว่ไป (00111 )

1.2.6 ประเภท คา่จแางพนักงานจแาง (220600)   ต้ังไว้     691,680  บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่จแางให้แแก่
พนกังานจแาง จำานวน 9  อัตราตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป (00111 )

1.2.7 ประเภท  เงนิเพิ่มและเงนิอื่นๆของพนักงานจแาง  (220700)  ต้ังไว้            409,440  บาท  เพื่อจา่ย
เป็น เงนิเพิ่มการครองชพีชัว่คราวให้แแกพ่นักงานจแาง  จำานวน  9  อัตรา   ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ     ปรากฏในดแาน
บรหิ้ารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป (00111)

1.2.8 ประเภท  เงนิอื่นๆ  (221100)   ต้ังไว้      400,000  บาท เพื่อจา่ยเป็น เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็น
กรณพีเิศษให้แแกพ่นักงานส่วนตำาบล พนักงานจแางและผูแมสิีทธิ์ิาตามห้ลักการบรหิ้าร แบบมณง่ผลสัมฤทธิ์ิา ตามทีค่ณะ
กรรมการพนกังานส่วนตำาบลจังห้วัดอณดรธิ์านี(ก.อบต.จังห้วัด)กำาห้นดเงนิสวัสดิการประโยชนต์อบแทนอื่นที่เป็นตวัเงนิ
และอื่นๆ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ     ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป (00110)   งาน
บรหิ้ารทัว่ไป (00111)

2.งบดำาเนินการ (530000)  ต้ังไว้  รวม  5,337,660     บาท    แยกเป็น
คา่ตอบแทนใชุ้สอยและวัสดม    ต้ังไว้      5,070,060    บาท  แยกเปน็

2.1. ค่าตอบแทน (531000)  จำานวน    322,400     บาท
2.1.1  ประเภท   คา่ตอบแทนการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ (310300)   ต้ังไว้     20,000  บาท
เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ตอบแทนปฏบิัตงิานนอกเวลา ให้แแก่ พนักงานส่วนตำาบลและพนักงานจแางและผูแมสิีทธิ์ิเบกิ

ไดแตามระเบยีบของทางราชการ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111)
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2.1.2 ประเภท  คา่เชา่บแาน (310400)   ต้ังไว้       124,800   บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บแาน  ให้แแก่  
พนกังานส่วนตำาบล  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป 
(00110)   งานบรหิ้ารทัว่ไป  (00111)

2.1.3 ประเภท  เงนิชว่ยเห้ลือการศกึษาบณตร (310500)  ต้ังไว้    20,000    บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเห้ลือ
การศกึษาบณตร ให้แแก่ พนักงานส่วนตำาบล  ผูแบรหิ้าร และผูแมสิีทธิ์เิบกิไดแตามระเบยีบของทางราชการ   ตัตั้งจา่ยจาก  
เงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป (00110) งานบรหิ้ารทัว่ไป (00111)

2.1.4 ประเภท  เงนิชว่ยเห้ลือคา่รักษาพยาบาล (310600)  ต้ังไว้    100,000   บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่รกัษา
พยาบาล  คา่ตรวจสณขภาพ  ให้แแกพ่นกังานส่วนตำาบล  ผูแบรหิ้าร  ตลอดจนผูแมสิีทธิ์เิบกิไดแตามระเบยีบของทางราชการ 
ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ   ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00100)  
แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00110)    งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111)

2.1.5 คา่ตอบแทนผูแปฏบิตัริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองส่วนทแองถิ่น(ิ่น(310100) ตัตั้งไวแ 57,600  
บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ตอบแทนอาสาสมัครผูแดูแลผูแสูงอายณ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานสาธิ์ารณสณข(00220) งานบรกิารสาธิ์ารณสณขและงานสาธิ์ารณสณขอื่น(00223)
2.2 ค่าใชุ้สอย (532000)  ต่ังไว้     3,141,160      บาท  แยกเป็น

2.2.1 ประเภท  รายจา่ยเพื่อให้แไดแมาซึ่งบรกิาร (320100)   ต้ังไว้  188,000     บาท  แยกเป็น
(1) คา่ธิ์รรมเนยีม  คา่ลงทะเบยีนฝกึอบรม   ตัตั้งไวแ         100,000   บาท   เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่ลงทะเบยีนฝกึ

อบรมตา่งๆ คา่ธิ์รรมเนยีมฯลฯ ให้แแกผู่แบรหิ้าร สมาชกิสภา พนักงานส่วนตำาบล พนกังานจแาง ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  
ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้าร  งานทัว่ไป (00110)  งานบรหิ้ารทั่วไป (00111)

(2) คา่เขแาเล่ม   เขแาปกห้นังสือ ถิ่น(า่ยเอกสาร  ต้ังไว้        8,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จแางเห้มาเขแาเล่ม 
เขแาปกห้นังสือ  คา่ถิ่น(า่ยเอกสารและอื่นๆ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป (00110)  งานบรหิ้ารทัว่ไป (00111)

 (3)  คา่จแางเห้มายาม  ตัตั้งไวแ  50,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จแางเห้มายามรักษาความปลอดภัยสถิ่น(านที่
ราชการตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00100)แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110)งานบรหิ้าร
ทัว่ไป(00111)  

(4)  คา่จัดซตั้อ/จัดจแางทำาปจ้างทำป้ายส่ือโฆษณาประชาสัมพันธิ์์   ต้ังไว้    30,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อ/จัดจแาง
ทำาปจ้างทำป้ายส่ือโฆษณาประชาสัมพันธิ์ต์า่งๆตามแนวนโยบายของรัฐ   ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป(00100)แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110)งานบรหิ้ารทัว่ไป(00111)  

2.2.2  ประเภท   รายจา่ยเกี่ยวกับการรบัรองและพธิิ์กีาร (320300)    ต้ังไว้    60,000    บาท
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(1)  คา่รับรองในการตแอนรบับณคคลห้รอืคณะบณคคลที่มาตรวจเยี่ยม  ต้ังไว้    10,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัด
ซตั้อ/จัดจแางรับรองตแอนรบับณคคลห้รอืคณะบณคคลที่มาตรวจเยีย่ม ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป   ปรากฏในดแานบรหิ้าร
งานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป (00111)

(2) คา่รับรองในการประชณมสภาทแองถิ่น(ิน่  ห้รอืคณะกรรมการ  ห้รอืคณะอนณกรรมการ  ต้ังไว้   10,000  บาท  
เพื่อจา่ยเป็นคา่จแางเห้มาประกอบอาห้าร เครื่องด่ืม และอื่น ๆ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป 
(00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00110) งานบรหิ้ารทัว่ไป(00111)

(3)  คา่ใชแจา่ยพธิิ์กีารทางศาสนาตา่งๆ ตัตั้งไวแ 20,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยพธิิ์กีารทางศาสนาตา่งๆ 
ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิ้าร
ทัว่ไป(00111)

(4)  คา่ใชแจา่ยในงานรัฐพธิิ์ี  ราชพธิิ์ตีา่งๆ  ตัตั้งไวแ 20,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยในงานรัฐพธิิ์ี  ราชพธิิ์ี
ตา่งๆ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00110) งาน
บรหิ้ารทัว่ไป(00111)
2.2.3 ประเภท  รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขแาลักษณะรายจา่ยห้มวดอื่นๆ (320300)   ต้ังไว้     
2,893,160  บาท   

(1) คา่ใชุ้จ่ายในการเล7อกต้ัง ต้ังไว้ 500,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยเกีย่วกับการเลือกตัตั้งทั่วไปห้รอื
เลือกตัตั้งซอ่ม สส. สว. ส.อบต. และ นายก อบต. ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ   ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  
แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)  งานบรหิ้ารทั่วไป ( 00111 )

(2)  คา่ใชแจา่ยในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้          100,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็น   คา่เบตีั้ยเลีตั้ยง   คา่
พาห้นะ คา่เชา่ที่พักในการเดินทางไปราชการห้รอือบรมสัมมนาของ พนักงานส่วนตำาบล พนกังานจแาง  ผูแบรหิ้ารและ
สมาชกิสภา  ตลอดจนผูแมสิีทธิ์ิาเบกิไดแตามระเบยีบของทางราชการ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป (00100)แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิ้ารทั่วไป ( 00111 )  

(3)   คา่ใชแจา่ยในการสนับสนณนกจิการ อปพร.   ตัตั้งไวแ      100,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่พาห้นะ คา่เบตีั้ยเลีตั้ยง 
คา่ตัดชณด และอื่นๆ  ตามความจำาเป็นและเห้มาะสม  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ    ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปจ้างทำป้องกันภัยฝงกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคภัีย (00123) 

(4)  คา่ใชแจา่ยตามโครงการรณรงคป์จ้างทำป้องกันปองกันปัญห้าอณบัตภัิยห้แวงเทศกาลตา่งๆ ต้ังไว้   200,000 บาท  เพื่อจา่ย
เป็นคา่ใชแจา่ยตา่งๆในการรณรงคป์จ้างทำป้องกันปองกันปัญห้าอณบัตภัิยห้แวงเทศกาลปใีห้ม่ , สงกรานต ์ ฯลฯ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณน
ทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป     (00100) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  งานปจ้างทำป้องกันภัยฝงกันภัยฝ่าย
พลเรอืนและระงบัอัคคภัีย (00123)      

(5)  คา่ใชแจา่ยเกี่ยวกับกฬีา   ตัตั้งไวแ  150,000  บาท      เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยตา่งๆ  ในการแขง่ขันกฬีา เชน่ 
คา่ชณดกฬีา คา่อาห้าร คา่ตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกฬีา และอื่นๆตามความจำาเปน็ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ   
ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒินธิ์รรมและนันทนาการ (00260) งานกฬีาและ
นนัทนาการ (00262)

(6) คา่ใชแจา่ยตามโครงการห้นึ่งตำาบลห้นึ่งทมีกูแชพี กูแภัย  ตัตั้งไวแ  470,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยตาม
โครงการห้นึ่งตำาบลห้นึ่งทมีกูแชพี กูแภัย เชน่  คา่จแางเห้มาเวรกูแชพีฯ  คา่นตั้ำามันเชตั้อเพลิง    และอื่นๆตามความจำาเปน็และ
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เห้มาะสม  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธิ์ารณสณข(00220) งาน
บรกิารสาธิ์ารณสณขและงานสาธิ์ารณสณขอื่น(00223)

(6)   คา่ใชแจา่ยในการจัดงานวนัเขแาพรรษา   ต้ังไว้    30,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยในการจัดงาน
โครงการวนัเขแาพรรษา เชน่ คา่เทยีนพรรษา   คา่ผแาอาบนตั้ำาฝน และอื่นๆตามความเห้มาะสม ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  
ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200)แผนงานศาสนาวัฒินธิ์รรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและ
วฒัินธิ์รรมทแองถิ่น(ิ่น (00263)

(8)   คา่ใชแจา่ยในการจัดงานวนัเดานวันเด็ก   ต้ังไว้          50,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยในการจัดงานวนั
เดานวันเด็กเชน่ คา่ของขวัญ  ของรางวัล  และอื่นๆ  ตามความจำาเป็นและเห้มาะสม ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป   ปรากฏใน
ดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200)แผนงานศาสนาวฒัินธิ์รรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒินธิ์รรม
ทแองถิ่น(ิ่น (00263) 

(9)  คา่ใชแจา่ยตามโครงการจัดทำาแผนพฒัินาตา่ง ๆ   ต้ังไว้     20,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยตา่งๆใน
การจัดประชณมประชาคมห้มูบ่แาน  เพื่อจัดทำาแผนพัฒินาทแองถิ่น(ิน่  แผนชณมชนและอื่นๆตามความจำาเป็นและเห้มาะสม ตัตั้ง
จา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรกิารชณมชน และสังคม(00200)  แผนงานสรแางความเขแมแขานวันเด็งของชณมชน (00250) 
งานส่งเสรมิและสนบัสนณนความเขแมแขานวันเด็งชณมชน (00252)

(10) คา่ใชแจา่ยตามโครงการควบคณมและปจ้างทำป้องกันโรคไขแห้วัดนก  ตัตั้งไวแ         20,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแ
จา่ยในการจัดงานตามโครงการฯ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ    ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงาน
สาธิ์ารณสณข (00220)  งานบรกิารสาธิ์ารณสณขและงานสาธิ์ารณสณขอื่น (00223)

(11) คา่ใชแจา่ยตามโครงการปจ้างทำป้องกันและบรรเทาสาธิ์ารณภัย  ต้ังไว้    80,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ฝกึอบรม 
คา่นตั้ำามนัเชตั้อเพลิง และอื่นๆตามความจำาเปน็และเห้มาะสม  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในแผน  ดแานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป (00100)แผนงานรักษาความสงบภายใน  ( 00120 ) งานปจ้างทำป้องกันภัยฝงกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคภัีย (00123)  

(12) คา่ใชแจา่ยตามโครงการจัดงานวนัผูแสูงอายณ   ตัตั้งไวแ  70,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยจัดงานวันผูแสูง
อายณ   เชน่ คา่วัสดณในการจัดงาน   คา่ของรางวัล  ฯลฯ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแาน
บรกิารชณมชนและสังคม (00200)แผนงานสังคมสงเคราะห้์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห้์ (00232)

(13) คา่ใชแจา่ยตามโครงการจัดงานประเพณี  ตัตั้งไวแ 250,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยจัดงานประเพณี
ตา่งๆ เชน่ คา่ขบวนแห้่  คา่รางวัล  คา่วัสดณในการจัดงาน ฯลฯ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและ
สังคม (00200)แผนงานการศาสนาวัฒินธิ์รรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒินธิ์รรมทแองถิ่น(ิ่น (00263) 

(14) คา่ใชแจา่ยตามโครงการฝกึอบรมและศกึษาดูงาน  ตัตั้งไวแ 250,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยโครงการ
ฝกึอบรมและศกึษาดูงาน  เชน่ คา่วทิยากร    คา่อาห้าร  คา่จแางเห้มารถิ่น(  ฯลฯ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ
ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป(00110) งานบรหิ้ารงานทั่วไป(00111)

(15) คา่ใชแจา่ยตามโครงการปจ้างทำป้องกันและกำาจัดโรคพษิสณนัขบแา ตัตั้งไวแ 50,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยตาม
โครงการปจ้างทำป้องกันและกำาจัดโรคพษิสณนัขบแา เชน่  คา่วทิยากร    คา่วคัซนี  ฯลฯ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแาน
บรกิารชณมชนและสังคม(00200)  แผนงานสาธิ์ารณสณข(00220) งานบรกิารสาธิ์ารณสณขและงานสาธิ์ารณสณ
ขอื่นๆ(00223)
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(16) คา่ใชแจา่ยตามโครงการฝกึอบรมส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิ์ปิไตยอันมพีระมห้ากษัตรยิเ์ป็น
ประมณข  ตัตั้งไวแ 30,000  บาท  เพื่อเป็นคา่ใชแจา่ยโครงการฝกึอบรมส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิ์ปิไตย เชน่ คา่
วทิยากร   คา่อาห้าร คา่อณปกรณ์ ฯลฯ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00100)  แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป(00110) งานบรหิ้ารงานทั่วไป(00111)

(17) คา่ใชแจา่ยตามโครงการฝกึอบรมนวดแผนไทย  ตัตั้งไวแ 50,000  บาท  เพื่อเป็นคา่ใชแจา่ยโครงการฝกึอบรม
นวดแผนไทย เชน่  คา่วทิยากร   คา่อาห้าร  คา่วัสดณในการจัดงาน  ฯลฯ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิาร
ชณมชนและสังคม(00200)  แผนงานสาธิ์ารณสณข(00220) งานบรกิารสาธิ์ารณสณขและงานสาธิ์ารณสณขอื่น(00223)

(18) คา่ใชแจา่ยตามโครงการฝกึอบรมเยาวชนไทยรว่มใจรักษส่ิ์งแวดลแอม  ตัตั้งไวแ 20,000  บาท  เพื่อเป็นคา่ใชแ
จา่ยโครงการฝกึอบรมเยาวชนไทยรว่มรักษส่ิ์งแวดลแอม คา่วทิยากร   คา่อาห้าร  คา่พนัธิ์ณไ์มแ  ฯลฯ
ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห้์(00230) งานบรหิ้าร
ทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห้์(00231)

(19)  คา่ใชแจา่ยตามโครงการพี่สอนนแอง  ตัตั้งไวแ  20,000  บาท  เพื่อเป็นคา่ใชแจา่ยโครงการพีส่อนนแอง
เชน่ คา่วทิยากร   คา่อณปกรณ์  คา่อาห้าร  ฯลฯ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00100)  แผน
งานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110) งานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00111)

 (20)  คา่อาห้ารกลางวัน  ศูนยพ์ัฒินาเดานวันเด็กเลานวันเด็ก 3  ศนูย์   ต้ังไว้         433,160    บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่
อาห้ารกลางวนัเดานวันเด็กเลานวันเด็ก  ศูนยพ์ัฒินาเดานวันเด็กเลานวันเด็ก  3  ศูนย ์ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและ
สังคม(00200)แผนงานการศกึษา (00210) งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถิ่น(มศกึษา (00212)
2.3  ค่าวัสดม (533000)  ต้ังไว้  รวม    1,606,500    บาท แยกเป็น

2.3.1  ประเภท  วัสดณไฟฟจ้างทำป้าและวทิยณ (330200)   ตัตั้งไวแ     20,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อวัสดณไฟฟจ้างทำป้าและ
วทิยณ  เชน่ ห้ลอดไฟ  ฟวิส์  สตารส์เตอร์  ปล๊ักไฟ ฯลฯ ในความรับผดิชอบของสำานักปลัด ฯ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ   
ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00110)   งานบรหิ้ารทัว่ไป  (00111) 
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2.3.2 ประเภทวัสดณสำานักงาน (330100)  ตัตั้งไวแ  27,600    บาท
(1) คา่นตั้ำาด่ืมสะอาด  ตัตั้งไวแ  15,600  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่นตั้ำาด่ืมสะอาดบรกิารประชาชนและสำาห้รบัศูนย์

พฒัินาเดานวันเด็กเลานวันเด็ก   ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป  (00110)   
งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111) 

(2) คา่จัดซตั้อวารสาร  ห้นังสือพมิพ์  ตัตั้งไวแ 8,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อวารสารห้นังสือพมิพ์  ตัตั้งจา่ย
จากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป  (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป  
(00111) 

(3) คา่จัดซตั้อตูแเกานวันเด็บเอกสาร จำานวน 1  ตูแ   ตัตั้งไวแ  4,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อตูแเกานวันเด็บเอกสาร(ตามราคา
ทแองตลาด)ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00110)   งาน
บรหิ้ารทัว่ไป  (00111)

2.3.3 ประเภท  คา่อาห้ารเสรมิ  (นม) (330400)  ต้ังไว้   1,348,900    บาท
(1)  คา่อาห้ารเสรมิ (นม) ศูนยพ์ัฒินาเดานวันเด็กเลานวันเด็ก 3 ศนูย์   ต้ังไว้   233,240   บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้ออาห้าร

เสรมิ(นม) ให้แศูนยพ์ฒัินาเดานวันเด็กเลานวันเด็ก อบต.นาชณมแสง  ศนูยพ์ัฒินาเดานวันเด็กเลานวันเด็กคำาสีดา  ศนูยพ์ัฒินาเดานวันเด็กเลานวันเด็กวัดชัยศริมิงคล  ตัตั้ง
จา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป   ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม(00200)แผนงานการศกึษา (00210) งานระดับกอ่น
วยัเรยีนและประถิ่น(มศกึษา (00212)  

(2) คา่อาห้ารเสรมิ (นม) โรงเรยีนสังกัด  สพฐ. ต้ังไว้      1,115,660  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้ออาห้ารเสรมิ 
(นม) ให้แกับโรงเรยีนบแานนาชณมแสง  โรงเรยีนบแานโพธิ์ิาเห้ล่าวชิาคำาสีดา  โรงเรยีนบแานโนนสมบูรณ์    ตัตั้งจา่ยจากเงนิ
อณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดับกอ่นวัยเรยีนและ
ประถิ่น(มศกึษา (00212)  

2.3.4 ประเภทวัสดณยานพาห้นะและขนส่ง (330700)  ตัตั้งไวแ  30,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อวสัดณยาน
ยนตซ์อ่มแซมรถิ่น(ยนตส่์วนกลาง ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00100)  แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป  (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111)

2.3.5  ประเภทวัสดณเชตั้อเพลิงและห้ล่อล่ืน(330800)  ตัตั้งไวแ 60,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อนตั้ำามนัเชตั้อ
เพลิง นตั้ำามันเบรกและนตั้ำามันเฟงสำองสำาห้รบั รถิ่น(ยนตส่์วนกลาง  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป  (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00110)   งานบรหิ้ารทัว่ไป  (00111)

2.3.6  ประเภท  วัสดณโฆษณาและเผยแพร่  (331100)  ต้ังไว้       20,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อวัสดณ
โฆษณาและเผยแพร่ เชน่ผแาเขยีนปจ้างทำป้าย  สี  พูกั่น  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป 
(00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)  งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111)

2.3.7  ประเภท  วสัดณกฬีา (331300)  ต้ังไว้    100,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อวัสดณอณปกรณก์ฬีาตา่งๆ 
ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒินธิ์รรมและ
นนัทนาการ (00260)  งานกฬีาและนนัทนาการ (00262) 
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2.4  คา่สาธารณาธารณูปโภค  (534000)   ต้ังไว้     รวม     267,600    บาท  แยกเป็น
2.4.1 ประเภท คา่ไฟฟจ้างทำป้า (340100) ตัตั้งไวแ    120,000   บาท เพื่อจา่ยเป็น คา่ไฟฟจ้างทำป้าที่ทำาการองคก์ารบรหิ้าร

ส่วนตำาบลและศูนยพ์ัฒินาเดานวันเด็กเลานวันเด็ก  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00100)  แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป(00110)  งานบรหิ้ารทัว่ไป (00111) 

2.4.2 ประเภท คา่นตั้ำาประปา(340200)  ตัตั้งไวแ  6,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่นตั้ำาประปาที่ทำาการองคก์ารบรหิ้าร
ส่วนตำาบลและศูนยพ์ัฒินาเดานวันเด็กเลานวันเด็ก  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิ้ารทัว่ไป  (00111)

2.4.3 ประเภท คา่โทรศัพท์ (340300)  ต้ังไว้   36,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่โทรศัพทส์ำาห้รับที่ทำาการ
องคก์ารบรหิ้ารส่วนตำาบล ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111) 
 2.4.4 ประเภท คา่บรกิารทางดแานโทรคมนาคม (340500)  ตัตั้งไวแ   105,600  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่เชา่ใชแ
บรกิารอินเตอรเ์นานวันเด็ต   สำาห้รบับรกิารประชาชนตลอดจนบนัทกึขแอมูลผา่นระบบออนไลนต์า่งๆ    ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณน
ทัว่ไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)   งานบรหิ้ารทั่วไป  (00111)

3. งบเงนิอณดห้นณน(560000)  ตัตั้งไวแ  1,844,800 บาท  แยกเปน็
    หมวดเงนิอมดหนมน (560000)    ต้ังไว้รวม             1,844,800 บาท  แยกเป็น

3.1  เงนิอมดหนมนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ิ่น  (610100)  ต้ังไว้     50,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิอณดห้นณน
โครงการดำาเนนิงานของศูนยข์แอมูลขา่วสารระดับอำาเภอ  ให้แแกเ่ทศบาลทณง่ให้ญ่ ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏใน
ดแานบรหิ้ารงานทั่วไป(00100)แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิ้ารทั่วไป (00111)

3.2  เงนิอมดหนมนส่วนราชุการ  (610200)  ต้ังไว้    1,703,800      บาท
(1)  อณดห้นณนโครงการปจ้างทำป้องกันและแกแไขปองกันปัญห้ายาเสพตดิ  ให้แแก่  ทีท่ำาการปกครองอำาเภอทณง่ฝน    ต้ังไว้      

20,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิสนบัสนณนการดำาเนนิงานในกจิกรรมอันเป็นสาธิ์ารณประโยชน์ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  
ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200) แผนงานสรแางความเขแมแขานวันเด็งของชณมชน (00250) งานส่งเสรมิและ
สนับสนณนความเขแมแขานวันเด็งชณมชน (00252) 

(2)  อณดห้นณนโครงการปจ้างทำป้องกันและแกแไขปองกันปัญห้ายาเสพตดิ  ให้แแก่  ศตส.จังห้วัดอณดรธิ์านตีัตั้งไวแ             25,000  
บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิอณดห้นณน สนับสนณน การดำาเนนิงานในกจิกรรมอันเป็นสาธิ์ารณประโยชน์ ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณน
ทัว่ไป ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200) แผนงานสรแางความเขแมแขานวันเด็งของชณมชน (00250) งานส่งเสรมิและ
สนับสนณนความเขแมแขานวันเด็งชณมชน (00252) 

(3)   อณดห้นณนงานประเพณทีณง่ศรเีมอืง(ขบวนแห้่)  ให้แแก่ ทีท่ำาการปกครองอำาเภอทณง่ฝน    
ต้ังไว้    5,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดส่งขบวนรว่มงานประจำาปทีณง่ศรเีมอืง  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏใน
ดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒินธิ์รรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วฒัินธิ์รรมทแองถิ่น(ิ่น (00263) 

(4) อณดห้นณนงานประเพณทีณง่ศรเีมอืง(ออกรแานแสดงสินคแา)  ให้แแก่ ทีท่ำาการปกครองอำาเภอทณง่ฝน    
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ต้ังไว้    10,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่ออกรแานแสดงสินคแางานประจำาปทีณง่ศรเีมอืง  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  
ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒินธิ์รรม และนันทนาการ (00260) งาน
ศาสนาวัฒินธิ์รรมทแองถิ่น(ิ่น (00263) 

(5)  อณดห้นณนโครงการจัดงานรฐัพธิิ์แีละวนัสำาคัญตา่งๆ ให้แแก่ ที่ทำาการปกครองอำาเภอทณง่ฝน  ตัตั้งไวแ
5,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดงานวันสำาคัญตา่งๆ เชน่ วนัปยิมห้าราช   วนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๕  ธัิ์นวามห้าราช  
วนัจักรี  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงห้ามห้าราชนิี  เป็นตแน  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากกฎในดแานบรหิ้าร
งานทั่วไป(00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110) งานบรหิ้ารทั่วไป(00111)

(6) อณดห้นณนโครงการจัดตัตั้งศนูยเ์ฉลิมพระเกยีรตเิพื่อชว่ยเห้ลือผูแปงกันภัยฝ่วยโรคเอดส์และผูแตดิเชตั้อ HIV ให้แแก่ ที่ทำาการ
ปกครองอำาเภอทณง่ฝน ตัตั้งไวแ 5,000  บาท  ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม(00200) แผนงานสรแางความเขแมแขานวันเด็ง
ของชณมชน(00250) งานส่งเสรมิและสนบัสนณนความเขแมแขานวันเด็งชณมชน(00252)

(7)  อณดห้นณนโครงการฝกึอบรมคณณธิ์รรมจรยิธิ์รรมนักเรยีน  ตัตั้งไวแ 50,000  บาท ให้แแก่ โรงเรยีนบแานนาชณมแสง 
โรงเรยีนบแานบแานเห้ล่าวชิาคำาสีดา  โรงเรยีนบแานโนนสมบูรณ์ ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรกิาร
ชณมชนและสังคม(00200)แผนงานการศกึษา (00210) งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถิ่น(มศกึษา (00212)  

 (8) อณดห้นณนอาห้ารกลางวัน โรงเรยีนสังกัด  สพฐ. ตัตั้งไวแ 1,593,800 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิอณดห้นณนสนบัสนณน
อาห้ารกลางวนัให้แแก่ โรงเรยีนบแานโพธิ์ิาเห้ล่าวชิา   โรงเรยีนบแานนาชณมแสง  โรงเรยีนบแานโนนสมบูรณ์  ตัตั้งจา่ยจากเงนิ
อณดห้นณนทัว่ไปปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200) แผนงานการศกึษา  (00210) งานระดับกอ่นวยัเรยีนและ
ประถิ่น(มศกึษา (00212)  

3.3  ประเภท  เงนิอมดหนมนกิจการอันเป็นสาธารณประโยชุน์  (610400)  ต้ังไว้      90,000  บาท 
(1)  อณดห้นณนกจิการกาชาด  ให้แแกส่ำานักงานเห้ล่ากาชาดจังห้วัดอณดรธิ์านี  ตัตั้งไวแ  10,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิ

อณดห้นณน   สนับสนณนการดำาเนนิการตามโครงการ/กจิกรรมอันเป็นสาธิ์ารณประโยชน์   ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  
ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม   (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห้์  (00230)  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห้์  (00232)  

(2)  อณดห้นณนสนับสนณนการพัฒินาสาธิ์ารณสณขมูลฐานชณมชน (สสมช.) ให้แแก่  คณะกรรมการอาสาสมัคร
สาธิ์ารณสณข (อสม.) จำานวน 8 ห้มูบ่แาน  ตัตั้งไวแ   80,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิอณดห้นณน   สนับสนณนการดำาเนนิการ
ตามโครงการ/กจิกรรมอันเป็นสาธิ์ารณประโยชน์   ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและ
สังคม   (00200)  แผนงานสาธิ์ารณสณข (00220)  งานบรกิาร สาธิ์ารณสณขและงานสาธิ์ารณสณขอื่น (00223) 
4. งบรายจ่ายอ7น่(550000) ต้ังไว้ 6,000 บาท  แยกเป็น
4.1 คา่จแางที่ปรกึษาเพือ่ศกึษา วจิัย ประเมนิผล  ห้รอืพัฒินาระบบตา่งๆซึ่งมใิชเ่พื่อการจัดห้าห้รอืปรับปรณงครณภัณฑ์
ทีดิ่นและส่ิงกอ่สรแาง (510100)  ตัตั้งไวแ  6,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่สำารวจความพงึพอใจของประชาชน  ตัตั้งจา่ยจาก
เงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110) งานบรหิ้ารทั่วไป(00111)

รายจ่ายเพื7่อการลงทมน   ตัตั้งไวแ    รวม     137,500     บาท  แยกเป็น
1  หมวดคา่ครมภัณฑ์ ์   ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    ต้ังไว้    137,500   บาท แยกเป็น
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1.1   คา่ครมภัณฑ์ ์   (541000)   ต้ังไว้    137,500     บาท
1.1.1 ประเภทครณภัณฑส์ำานักงาน  (410100)  ต้ังไว้   17,000   บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อ

ตูแเกานวันเด็บเอกสาร 2 บานปดิ(มอก.) จำานวน 3 ตูแ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารทัว่ไป (00100)  แผน
งานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110) งานบรหิ้ารทั่วไป(00111)

1.1.2 ประเภทครณภัณฑค์อมพวิเตอร์(411600)  ตัตั้งไวแ  35,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อเครื่องคอมพวิเตอร์
โนต๊บณค๊(ตามราคาทแองตลาด)  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารทัว่ไป (00100)  แผนงานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป(00110) งานบรหิ้ารทั่วไป(00111)

1.1.3 ประเภทครณภัณฑก์ารเกษตร(410400)  ตัตั้งไวแ  85,500  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อเครื่องตัดห้ญแาแบบ
ขแอแขานวันเด็ง(ตามราคาทแองตลาด)  จำานวน  9 ตวั   ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแานบรหิ้ารทัว่ไป (00100)  
แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110) งานบรหิ้ารทั่วไป(00111)
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รายละเอยีดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำาปงงบประมาณ  2556
องคก์ารบริหารส่วนตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทมง่ฝน  จังหวัดอมดรธานี
รายจ่ายจำาแนกตามหน่วยงาน

ห้นว่ยงาน กองคลัง
................................................................

ตัตั้งงบประมาณรายจา่ยทัตั้งสิตั้น     1,808,800  บาท  แยกเป็น
  รายจา่ยประจำา  ตัตั้งไวแรวม  1,567,800      บาท      แยกเป็น

1.งบบณคลากร  (520000)  ตัตั้งไวแ  รวม    875,600     บาท  แยกเป็น
1.1 เงนิเดือน(ฝงกันภัยฝ่ายประจำา) (522000) ตัตั้งไวแ รวม    875,600     บาท

   1.1.1. ประเภทเงนิเดือนพนักงานส่วนตำาบล (220100) ตัตั้งไวแ    408,600 บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือน 
ให้แแก่ พนักงานส่วนตำาบล จำานวน 2  อัตรา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแปรากฏในดแานบรหิ้ารทั่วไป (00100) แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป (00100) งานบรหิ้ารงานคลัง (00113)

1.1.2. ประเภท เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังาน (220200) ตัตั้งไวแ    45,600 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิเพิ่มการครองชพีชัว่คราว  เงนิ
เพิ่มตามคณณวณฒิิ  ไดแแกพ่นักงานส่วนตำาบล   จำานวน  1  อัตรา ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแปรากฏให้แดแานงานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป(00100) แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป (00110) งานบรหิ้ารงานคลัง (00113) 

1.1.3. ประเภทคา่จแางพนักงานจแาง (220600)  ตัตั้งไวแ    176,880  บาท  เพื่อจา่ยเป็น เงนิคา่จแางให้แแกพ่นักงานจแาง จำานวน 2  
อัตรา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)   แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิ้าร
งานคลัง (00113)

1.1.4. ประเภท เงนิเพิ่มตา่งๆของพนกังานจแาง (220700) ตัตั้งไวแ   44,520  บาท เพื่อจา่ยเป็น เงนิเพิ่มการครองชพีชัว่คราว
และเงนิเพิ่มอื่นๆให้แกับพนกังานจแาง จำานวน  2  อัตรา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแปรากฏในดแานงานบรหิ้ารงานทัว่ไป 
(00100) แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป  (00110) งานบรหิ้ารงานคลัง (00113)

1.1.5. ประเภท เงนิอื่นๆ (221100) ตัตั้งไวแ    200,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น เงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเปน็กรณพีเิศษให้แแก่
พนกังานส่วนตำาบล พนักงานจแาง ผูแมสิีทธิ์ิาตามการบรหิ้ารแบบมณง่ผลสัมฤทธิ์ิา ตามที่พนกังานส่วนตำาบลจังห้วัดอณดรธิ์านี 
( ก.อบต. จังห้วัด)  กำาห้นดเงนิสวัสดิการประโยชนต์อบแทนอื่นทัตั้งที่เป็นตวัแทนอื่นๆ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏใน
ดแานการบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)แผนงาน
   2.งบดำาเนนิการ (530000) ตัตั้งไวแ รวม   692,200       บาท  แยกเป็น
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ห้มวดคา่ตอบแทนใชแสอยวัสดณ   ตัตั้งไวแ     682,200      บาท แยกเปน็
2.1 ห้มวดคา่ตอบแทน (53100)  ตัตั้งไวแ  จำานวน  125,200      บาท

2.1.1.ประเภท เงนิชว่ยเห้ลือการศกึษาบณตร  (310500) ตัตั้งไวแ  20,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ย
เห้ลือการชว่ยเห้ลือการศกึษาบณตร ให้แแก่ พนกังานส่วนตำาบล  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานการบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป (00100)แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110)  งานบรหิ้ารงานคลัง (00113)

2.1.2.ประเภท เงนิชว่ยเห้ลือเพื่อคา่รกัษาพยาบาล (310600) ตัตั้งไวแ   50,000 บาท เพื่อจา่ยเป็น
เงนิคา่รักษาพยาบาล ตรวจสณขภาพ ให้แแกพ่นกังานส่วนตำาบล ผูแมสิีทธิ์ิาเบกิไดแตามระเบยีบของทางราชการ ตัตั้งจา่ย
จากเงนิรายไดแปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป (00110) งานบรหิ้ารงานคลัง 
(00113) 

2.1.3 ประเภทคา่เชา่บแาน(310400) ตัตั้งไวแ  55,200  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บแาน ให้แแก่
พนกังานส่วนตำาบล  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป 
(00110) งานบรหิ้ารงานคลัง (00113) 

2.2 คา่ใชแสอย  (532000)  ตัตั้งไวแ  210,000  บาท  
     2.2.1.ประเภทรายจา่ยเพื่อให้แไดแมาซึ่งบรกิาร  (320100)  ตัตั้งไวแ 50,000  บาท สำาห้รบัจา่ยเปน็         

คา่ลงทะเบยีนฝกึอบรมตา่งๆ คา่ธิ์รรมเนยีม ให้แแกพ่นักงานส่วนตำาบล พนกังานจแาง ตลอดจนผูแมสิีทธิ์ิาเบกิตามระเบยีบ 
ฯลฯ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิ้ารงาน
คลัง (00113)

     2.2.2. ประเภท รายจา่ยเพื่อบำารณงรกัษาห้รอืซอ่มแซมทรพัยสิ์น (320400) ตัตั้งไวแ  100,000  บาท  
เพื่อจา่ยเป็นคา่รักษาห้รอืซอ่มแซมปรบัปรณงครณภัณฑ์ (รายจา่ยเพื่อให้แสามารถิ่น(ใชแงานไดแตามปกตทิี่มวีงเงนิไม่เกนิ 5,000 
บาท ) ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100)แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป (00110) งานบรหิ้าร
งานคลัง (00113

2.2.3. ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขแาลักษณะรายจา่ยอื่นๆ (320300) ตัตั้งไวแ 
60,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยในการเดินทางไปราชการ เชน่คา่เบตีั้ยเลีตั้ยง คา่พาห้นะ คา่เชา่ที่พัก    ห้รอืไปอบรม
สัมมนากับพนักงานส่วนตำาบลและพนกังานจแาง ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานการบรหิ้ารเงนิทั่วไป (00100) 
แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิ้ารงานคลัง (00113)

   2.3 คา่วัสดณ  (533000) ตัตั้งไวแรวม   347,000    บาท
2.3.1.ประเภท วัสดณสำานักงาน (330100)  ตัตั้งไวแ    150,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นจัดซตั้อวัสดณสำานัก

ปากกา   กระดาษ   ดินสอ   แฟจ้างทำป้ม  ฯลฯ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานการบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงาน
บรหิ้ารงานทั่วไป (00110) งานบรหิ้ารงานคลัง(00113)

2.3.2 ประเภท วสัดณงานบแานงานครวั  (330300)ตัตั้งไวแ  20,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อ/จัดจแางส่ิง
ขงเครื่องใชแตา่งๆ เชน่ แปรง ไมแกวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานการบรหิ้ารงานทั่วไป  
(00110)แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิ้ารงานคลัง (00113) 
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2.3.3 ประเภทวัสดณ คอมพวิเตอร์(331400) ต��งไว�  177,000 บาท เพท เพื่อจ่าื่อจ่ายเป็นายเป็นคื่อจ่าจ่า�ดซื้ท�อ/จ่า�ดจ่า�างว�สดจ
คอมพวิเตอร์ เช่ื่อจ่น แผื่อจ่นดิสก์ กระดาษตื่อจ่อเนท เพื่องและอท เพื่น ๆ ที เพื่เกี เพื่ยวข�องก�บคอมพวิเตอร์ ในการร�บผดิช่อบของสื่อจ่วนการคล�ง
ต��งจ่าื่อจ่ายจ่าากเงนิรายได�  ป็นรากฏในด�านการบรหิารงานท� เพื่วไป็น(00100)  แผนงานบรหิารงานท� เพื่วไป็น (00110) งานบรหิารงาน
คล�ง(00113)

2.4.ห้มวดคา่สาธิ์ารณูปโภค (534000)   ตัตั้งไวแ   10,000 บาท  
2.4.1. ป็นระเภทคื่อจ่าไป็นรษณีย์ (ยี์ (340400) ต��งไว� 10,000 บาท  เพท เพื่อจ่าื่อจ่ายเป็นายเป็นคื่อจ่าธนาณีย์ (�ติ คา่ดวงตรา

ไปรษณยีย์ย์ากร  ตัตั้งจ่าื่อจ่ายจ่าากเงนิรายได�  ป็นรากฏในด�านการบรหิารงานท� เพื่วไป็น(00100)  แผนงานบรหิารงานท� เพื่วไป็น 
(00110) งานบรหิารงานคล�ง(00113)

รายจา่ยเพื่อการลงทณน            ตัตั้งไวแ รวม    241,000       บาท แยกเป็น
1. ห้มวดคา่ครณภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสรแาง    ตัตั้งไวแ      241,000      บาท  แยกเป็น

1.1 คา่ครณภัณฑ์ (541000) ตัตั้งไวแ    241,000      บาท
1.1.1 ประเภท ครณภัณฑส์ำานักงาน (410100) ตัตั้งไวแ 11,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อตูแจัดเกานวันเด็บเอกสาร 2 

บานปดิ(มอก.)  จำานวน  2  ตูแ (ตามราคาทแองตลาด)  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป(00100)แผนงานบรหิ้ารงานทัว่ไป(00110)งานบรหิ้ารงานคลัง (000113) 

1.1.2 ประเภท ครณภัณฑค์อมพวิเตอร์ (411600)  ตัตั้งไวแ  30,000 บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อ/จัดจแางเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์นต๊บณค๊ (ตามราคาทแองตลาด)  จำานวน 1  ชณด  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานการบรหิ้ารงาน
ทัว่ไป (00100) แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป (00110) งานบรหิ้ารงานคลัง  (000113)

1.1.3  ประเภท รายจา่ยเพื่อบำารณงรกัษาห้รอืซอ่มแซมทรพัยสิ์น(411800)  ตัตั้งไวแ    200,000  บาท  เพื่อ
จา่ยเป็นคา่บำารณงรกัษาห้รอืซอ่มแซมปรบัปรณงครณภัณฑ์ (รายจา่ยเพื่อให้แสามรถิ่น(ใชแงานไดแตามปกตทิมีวีงเงนิเกนิ 5,000  
บาท)  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรหิ้ารงานทัว่ไป (00100) แผนงานบรหิ้ารงานทั่วไป  (00110) งาน
บรหิ้ารงานคลัง (00113)
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รายะเอยีดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไปประจำาปงงบประมาณ พื.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตำาบลนาชุมมแสง อำาเภอทม่งฝน จังหวัดอมดรธานี

รายจ่ายจำาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน   กองชุา่ง

.........................................................................

ตัตั้งงบประมาณรายจา่ยทัตั้งสิตั้น    3,854,420      บาท   แยกเปน็
รายจา่ยระจำาตัตั้งไวแรวม  ตัตั้งไวแรวม   1,752,280     บาท  แยกเปน็

1. งบบณคลากร  (520000)ตัตั้งไวแ     579,280     บาท   แยกเป็น
1.1 เงนิเดือน (ฝงกันภัยฝ่ายประจำา) (522000) ตัตั้งไวแ รวม  579,280     บาท
1.1.1 ประเภทเงนิเดือนพนักงานส่วนตำาบล  (220100)  ตัตั้งไวแ   260,520   บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิเดือน ให้แแก่

พนกังานส่วนตำาบลจำานวน  1 อัตรา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคห้ะและ ชณมชน  (00240)  งานบรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน  (00241)

1.1.2 ประเภท คา่จแางพนักงานจแาง (220600) ตัตั้งไวแ     168,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่จแางให้แแกพ่นกังาน
จแาง  จำานวน 2 อัตรา ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชน และสังคม  (00200) แผนงานเคห้ะและชณมชน 
(00240) งานบรหิ้ารทั่วไปเกี่ยวกับเคห้ะและชณมชน (00241)

1.1.4. ประเภท เงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงานจแาง   (220700)  ตัตั้งไวแ   50,760  บาท เพื่อจา่ยเป็น เงนิเพิ่มการ
ครองชพีชัว่คราวและเงนิอื่นๆให้แแกพ่นักงานจแาง  จำานวน  2  อัตรา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏในดแานบรกิารและ
ชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน  (00240)  งานบรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน  (00241)  

1.1.5.ประเภทเงนิอื่นๆ  (221100)  ตัตั้งไวแ    100,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณี
พเิศษให้แแกพ่นกังานส่วนตำาบล  พนักงานจแาง   ผูแมสิีทธิ์ิาตามห้ลักการบรกิารแบบมณง่ผลสัมฤทธิ์ิา ตามทีค่ณะกรรมการ
พักงานส่วนตำาบลจังห้วัดอณดรธิ์านี (ก. อบต. จังห้วัด) กำาห้นดเงนิสวัสดิการประโยชนต์อบแทนอื่นทัตั้งที่เป็นตวัเงนิและ
อื่นๆ  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240) งาน
บรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน (00241)
2. งบดำาเนนิการ (530000) ตัตั้งไวแ รวม  373,000    บาท  แยกเป็น
   ห้มวดคา่ตอบแทนใชแสอยวัสดณ   ตัตั้งไวแ    373,000     บาท แยกเปน็
  2.1 ห้มวดคา่ตอบแทน (53100)  ตัตั้งไวแ  จำานวน  150,000     บาท

2.1.1.ประเภท เงนิชว่ยเห้ลือการศกึษาบณตร  (310500) ตัตั้งไวแ  20,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิชว่ยเห้ลือการ
ชว่ยเห้ลือการศกึษาบณตร ให้แแก่ พนกังานส่วนตำาบล  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  
(00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240) งานบรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน (00241)

2.1.2.ประเภท เงนิชว่ยเห้ลือคา่รกัษาพยาบาล (310600) ตัตั้งไวแ   40,000 บาท เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่รกัษา
พยาบาล ตรวจสณขภาพ ให้แแกพ่นักงานส่วนตำาบล ผูแมสิีทธิ์ิาเบกิไดแตามระเบยีบของทางราชการ ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ 
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ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240) งานบรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะ
และชณมชน (00241)

2.1.3 ประเภทคา่เชา่บแาน(310400) ตัตั้งไวแ  40,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิคา่เชา่บแาน ให้แแกพ่นักงานส่วนตำาบล 
ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240) งาน
บรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน (00241)

2.1.4 ประเภทคา่ตอบแทนผูแปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รปกครองส่วนทแองถิ่น(ิ่น(310100)  ตัตั้งไวแ  
50,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคณะกรรมตรวจงานจแาง  ประชาคมตรวจงานจแาง ฯลฯ
ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240) งาน

บรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน (00241)
       2.2 คา่ใชแสอย  (532000)  ตัตั้งไวแ  95,000     บาท  

 2.2.1.ประเภทรายจา่ยเพื่อให้แไดแมาซึ่งบรกิาร  (320100)  ตัตั้งไวแ 45,000  บาท สำาห้รบัจา่ยเปน็           คา่ลง
ทะเบยีนฝกึอบรมตา่งๆ คา่ธิ์รรมเนยีม ให้แแกพ่นักงานส่วนตำาบล พนกังานจแาง ตลอดจนผูแมสิีทธิ์ิาตามระเบยีบ ฯลฯ ตัตั้ง
จา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240) งานบรหิ้าร
ทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน (00241)

2.2.2 ประเภท รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขแาลักษณะรายจา่ยอื่นๆ (320300) ตัตั้งไวแ 50,000 
บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่ใชแจา่ยในการเดินทางไปราชการ เชน่คา่เบตีั้ยเลีตั้ยง คา่พาห้นะ คา่เชา่ที่พัก    ห้รอืไปอบรมสัมมนา
กับพนักงานส่วนตำาบลและพนักงานจแาง ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผน
งานเคห้ะและชณมชน (00240) งานบรหิ้ารทัว่ไปเกีย่วกับเคห้ะและชณมชน (00241)
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   2.3 คา่วัสดณ  (533000) ตัตั้งไวแรวม  128,000             บาท
2.3.1.ประเภทวัสดณสำานักงาน (330100)  ตัตั้งไวแ    8,000  บาท เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อตูแเกานวันเด็บเอกสาร 2 

บานเล่ือน(ราคาตามทแองตลาด)  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงาน
เคห้ะและชณมชน (00240) งานบรหิ้ารทั่วไปเกี่ยวกับเคห้ะและชณมชน (00241)

2.3.2 ประเภทวัสดณไฟฟจ้างทำป้าวทิยณ (330200)  ตัตั้งไวแ  100,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่จัดซตั้อวสัดณไฟฟจ้างทำป้า และ
วทิยณ เชน่ ฟวิส์  ห้ลอดไฟฟจ้างทำป้า  สายไฟฟจ้างทำป้า  ปล๊ักไฟฟจ้างทำป้า ฯลฯ  ในความรับผดิชอบของส่วนโยธิ์า  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  
ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม  (00200)แผนงานเคห้ะและชณมชน(00240)งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน  (00242)

2.3.3 ประเภทวัสดณกอ่สรแาง  (330600)  ตัตั้งไวแ  20,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่  จัดซตั้อ/จัดจแาง  วสัดณ
กอ่สรแางตา่ง ๆ เชน่ ปูนซเีมนต ์ทราย ห้นิ  ไมแตา่ง  ๆ  ฯลฯ  ตัตั้งไวแ  30,000  บาท  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ  ปรากฏใน
ดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200)  แผนงานและเคห้ะและชณมชน  (00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน (00242)

3. งบเงนิอมดหนมน(560000)  ต้ังไว้ 800,000  บาท  แยกเป็น
3.1  เงนิอณดห้นณนส่วนราชการ(610200)  ตัตั้งไวแ  800,000  บาท แยกเป็น

(1)  อณดห้นณนไฟฟจ้างทำป้าอำาเภอห้นองห้าน  ตัตั้งไวแ  400,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟจ้างทำป้าบแานเห้ล่า
วชิา  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป  ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200)  แผนงานและเคห้ะและชณมชน  
(00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน (00242)

  (2) อณดห้นณนไฟฟจ้างทำป้าอำาเภอห้นองห้าน  ตัตั้งไวแ  400,000   บาท  เพื่อจา่ยเป็นคา่ขยายเขตไฟฟจ้างทำป้าบแานโนน
สมบูรณ์  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป  ปรากฏในดแานบรกิารชณมชนและสังคม (00200)  แผนงานและเคห้ะและชณมชน  
(00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน (00242)

รายจา่ยเพื่อการลงทณน  ตัตั้งไวแ  รวม      2,102,140       บาท    แยกเปน็
ห้มวดคา่ครณภัณฑ์ ที่ดินและส่ิงก่อสรแาง  ตัตั้งไวแ    2,102,140       บาท  แยกเป็น
1.ห้มวดที่ดินและส่ิงก่อสรแาง  (542000) ตัตั้งไวแ       2,102,140       บาท  แยกเป็น

1.1  ประเภทคา่บำารณงรักษาและปรบัปรณงทีดิ่นและส่ิงกอ่สรแาง (421000)    ตัตั้งไวแ  502,140  บาท  (รายจา่ยเพื่อ
ให้แสามารถิ่น(ใชแงานไดแตามปกตทิีว่งเงนิเกนิกวา่  5,000  บาท) เป็น คา่ปรบัปรณงบำารณงรกัษาซอ่มแซมทีดิ่นและส่ิงกอ่สรแาง 
เชน่  ซอ่มแซมถิ่น(นน  ฯลฯ   ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและ
ชณมชน (00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน  

1.2  ก่อสร้างถิ่น นนคอนกรีตเสริมเหลิมเหล็ก  หมาธารณู่ท่ี 1 งบประมาณตัตั้งไวแ  400,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใชแจ่ายใน
การ ก่อสรแางถิ่น(นนคอนกรีตเสริมเห้ลานวันเด็ก ห้มู่ที่ 1 ซอยดแานทิศตะวันตก  ขนาด ผิวจราจร  กวแาง  4   เมตร   ยาว  200 
เมตร  ห้นา  0.15   เมตร ไห้ล่ทางลูกรัง ขแางละ 0- 0.50  เมตร  ห้รอืมพีตั้นที่ไมน่แอยกวา่  800 ตารางเมตร    
 ตามแบบแปลนกรมโยธิ์าธิ์ิการ  ปจ้างทำป้ายโครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จำานวน   1 ปจ้างทำป้าย ตัตั้งจ่ายจากเงินอณดห้นณน
ทัว่ไป ปรากฏในดแานชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน  
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1.3  ก่อสร้างถิ่น นนคอนกรีตเสริมเหลิมเหล็ก  หมาธารณู่ท่ี 3 งบประมาณตัตั้งไวแ  400,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใชแจ่ายใน
การ ก่อสรแางถิ่น(นนคอนกรีตเสริมเห้ลานวันเด็ก ห้มู่ที่ 3 ซอยวัดคริสต์ ขนาดผิวจราจร  กวแาง  4   เมตร   ยาว  198  เมตร 
ห้นา  0.15   เมตร ไห้ล่ทางลูกรัง ขแางละ 0- 0.50  เมตร  ห้รือมีพตั้นที่ไม่นแอยกว่า  792 ตารางเมตร     ตามแบบ
แปลนกรมโยธิ์าธิ์กิาร  ปจ้างทำป้ายโครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จำานวน   1 ปจ้างทำป้าย ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏ
ในดแานชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน  

1.4 ก่อสร้างถิ่น นนคอนกรีตเสริมเหลิมเหล็ก  หมาธารณู่ท่ี  4  งบประมาณตัตั้งไวแ  300,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใชแจ่ายใน
การ ก่อสรแางถิ่น(นนคอนกรตีเสริมเห้ลานวันเด็กภายในห้มู่บแาน ซอยบ้านนายประไพื พืรมวันนา   ขนาด ผิวจราจร  กวแาง  3 
เมตร   ยาว  72  เมตร  ห้นา  0.15   เมตร ไห้ล่ทางลูกรัง ขแางละ 0- 0.50  เมตร  ห้รือมีพตั้นที่ไม่นแอยกว่า  216 
ตารางเมตร รองพตั้นลูกรังสูงเฉล่ีย  0.50  เมตร  พรแอมบดอัด ซอย บ้านนายคำาน้อย  ศรีชุัยมาธารณูล    ขนาด ผวิจราจร 
กวแาง  4   เมตร   ยาว  31  เมตร  ห้นา  0.15   เมตร ไห้ล่ทางลูกรัง ขแางละ 0- 0.50  เมตร  ห้รือมีพตั้นที่ไม่นแอยกว่า 
124  ตารางเมตร  ทอ่ระบายนตั้ำาคสล.ปากลิตั้นรางชัตั้น 3 Ф 0.40X1.00 ม.จำานวน  5  ทอ่น พรแอมยาแนว ซอยบ้านนาง
สมพืรรณ อนานันต์    ขนาด ผวิจราจร  กวแาง  4   เมตร   ยาวรวม  57  เมตร  ห้นา  0.15   เมตร ไห้ล่ทางลูกรัง ขแาง
ละ 0- 0.50  เมตร  ห้รือมีพตั้นที่ไม่นแอยกว่า  228  ตารางเมตร                ตามแบบแปลนกรมโยธิ์าธิ์ิการ  ปจ้างทำป้าย
โครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จำานวน   1 ปจ้างทำป้าย ตัตั้งจ่ายจากเงินอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแานชณมชนและสังคม 
(00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน  

1.5  ก่อสร้างรางระบายน้ำาระบบแรงดแรงดึงแบบตัวยาธารณูพืร้อมฝาปมฝาปิด  หมาธารณู่ท่ี  6  งบประมาณตัตั้งไวแ    300,000 
บาท เพื่อเป็นค่าใชแจ่ายในการก่อสรแางรางระบายนตั้ำาระบบแรงดึงแบบตัวยู ขนาด 0.60x0.58 เมตร ห้นา 0.06 เมตร 
พรแอมฝาปิดขนาด 0.25x0.46x0.10 เมตร ความยาว 118  เมตร  พรแอมยาแนวรางระบายนตั้ำา  ติดตัตั้งบ่อพัก คสล. 
จำานวน 2 จณด และเท        รนีคอนกรตีห้ยาบ ขนาด 0.60x118x0.05 เมตร    ตามแบบแปลน อบต.นาชณมแสง  พรแอม
ติดตัตั้งปจ้างทำป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จำานวน 1 ปจ้างทำป้าย     ตัตั้งจ่ายจากเงินอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแานชณมชนและ
สังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน  

1.6  ก่อสร้างถิ่น นนคอนกรีตเสริมเหลิมเหล็ก  หมาธารณู่ท่ี 7 งบประมาณตัตั้งไวแ  200,000  บาท  เพื่อเป็นค่าใชแจ่ายใน
การ กอ่สรแางถิ่น(นนคอนกรีตเสรมิเห้ลานวันเด็กในห้มู่บแาน ซอย บ้านนายสายยัณห์  พิืมพ์ืศาธารณูนย์    ขนาด ผวิจราจร  กวแาง  3 
เมตร   ยาว  43  เมตรและผวิจราจรกวแาง  4   เมตร   ยาว  36 เมตร    ห้นา  0.15   เมตร ไห้ล่ทางลูกรัง ขแางละ 0- 
0.50  เมตร  ห้รอืมีพตั้นที่ไม่นแอยกวา่  273  ตารางเมตร  ทอ่ระบายนตั้ำาคสล.ปากลิตั้นรางชัตั้น 3 Ф 0.40X1.00 ม.จำานวน 
5  ท่อน พรแอมยาแนวซอยหลังโรงเรียนนาชุมมแสง   ขนาด ผิวจราจร  กวแาง  4   เมตร   ยาว  29.80 เมตร  ห้นา 
0.15   เมตร ไห้ล่ทางลูกรัง ขแางละ 0- 0.50  เมตร  ห้รือมีพตั้นที่ไม่นแอยกว่า  119  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกรม
โยธิ์าธิ์ิการ  ปจ้างทำป้ายโครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จำานวน   1 ปจ้างทำป้ายตัตั้งจ่ายจากเงินอณดห้นณนทั่วไป ปรากฏในดแาน
ชณมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคห้ะและชณมชน (00240)  งานไฟฟจ้างทำป้าถิ่น(นน  

รายละเอียดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจำาปงีบประมาณ  พ.ศ.2556
องคก์ารบรหิ้ารส่วนตำาบลนาชณมแสง  อำาเภอ ทณง่ฝน  จังห้วัดอณดรธิ์านี
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รายจา่ยงบกลาง
.................................................................

1.   รายจา่ยงบกลาง  (510000)  ตัตั้งไวแรวม   1,630,340      บาท  แยกเปน็
1.1 ประเภท  รายจา่ยตามขแอผูกพนั (111100)  ตัตั้งไวแ  405,000  บาท  เพื่อเป็นทณนการศกึษาบณคลากร 

ระดับปรญิญาตรี และปรญิญาโท  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานงบกลาง (00400)  แผนงานงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง (00411)

1.2 ประเภท เงนิสมบทกองทณนประกันสังคม(110300)  ตัตั้งไวแ  200,000  บาท  เพื่อสมบทกองทณนประกันสังคม
ของพนักงานจแาง อบต.  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏในดแานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง(00410) งานงบ
กลาง (00411)

1.3 ประเภท เงนิสมทบกองทณนบำาเห้นานวันเด็จบำานาญขแาราชการส่วนทแองถิ่น(ิ่น(กบท.)  (120100)  ตัตั้งไวแ  110,000  
บาท  เพื่อจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทณนบำาเห้นานวันเด็จบำานาญขแาราชการส่วนทแองถิ่น(ิน่ (กบท.)  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ ปรากฏใน
ดแานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)  

1.4 ประเภท เบตีั้ยยงัชพีผูแปงกันภัยฝ่วยโรคเอดส์(1110900) ตัตั้งไวแ 180,000   บาท  เพื่อจา่ยให้แกับผูแปงกันภัยฝ่วยคนละ 500  
บาท/เดือน ตามระเบยีบกำาห้นด ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง 
(00410)งานงบกลาง (00411)  

1.5 ประเภท เงนิสำารองจา่ย(111000)  ตัตั้งไวแ  655,340  บาท  ตัตั้งจา่ยจากเงนิรายไดแ 1,440  บาท  ตัตั้งจา่ยจาก
เงนิอณดห้นณนทัว่ไป  653,900  บาท  ปรากฏในดแานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)  

1.6 ประเภท เงนิอณดห้นณนกจิการที่เปน็สาธิ์ารณประโยชน์(610400)  ตัตั้งไวแ 80,000   บาท  เพื่อจา่ยเงนิสมทบ
กองทณนห้ลักประกันสณขภาพตำาบลนาชณมแสง  ตัตั้งจา่ยจากเงนิอณดห้นณนทัว่ไป ปรากฏในดแานงบกลาง (00400)  แผนงาน
งบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)  
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงาน  บริหารงานทุงว่ไป  (00110)

งาน
งบ

งานบริหารงานทัว่ไป
(00111)

งานวางแผนสวัสดิการและ
วิชาการ
(00112)

งานบริหารงานคลัง
(00113)

รวม

งบบุคลากร 1,995,240 - 535,920 2,531,160
งบดำาเนนิการ 1,150,000 - 354,000 1,504,000
งบลงทุน 579,438 - 55,000 634,438
งบรายจา่ยอื่นๆ - - - -
งบอุดหนุน - - - -
รวม 3,724,678 - 944,920 4,669,598

 



20

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงาน  รงกษาความสงบภายใน  (00120)  

งาน
งบ

งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียว
กับรักษาความสงบ

ภายใน(00121)

งานเทศกิจ
(00122)

งานป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและระงับอัคคี

ภัย (00123)

รวม

งบบุคลากร - - 210,000 210,000
งบดำาเนนิการ - - - -
งบลงทุน - - - -
งบรายจา่ยอื่นๆ - - - -
งบอุดหนุน - - - -
รวม 210,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงาน การศึกษา  (00210)

งาน
งบ

งานบรหิารงาน
ทัว่ไปเก่ียวกับการ

ศึกษา (00211)

งานระดับก่อนเรียน
และประถม

ศึกษา( 00212)

งานระดับ
มัธยมศึกษา

(00213)

งานศึกษาไม่กำาหนดระดับ
(00214)

รวม

งบบุคลากร 126,960 630,480 - - 757,440
งบดำาเนนิการ - 1,468,682 - - 1,468,682
งบลงทุน - 160,000 - - 160,000
งบรายจา่ยอื่นๆ - - - - -
งบอุดหนุน - 1,490,000 - - 1,490,000
รวม 126,960 3,749,162 - - 3,876,122
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงานสาธารณสมข  ( 00220)

งาน
งบ

งานบริหารงานทัว่ไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข (00211)

งานโรงพยาบาล
(00222)

งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอื่นๆ(00223)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข
(00224)

รวม

งบบุคลากร - - - - -
งบดำาเนินการ - - - - -
งบลงทุน - - - - -
งบรายจ่ายอืน่ๆ - - - - -
งบอุดหนนุ - - 155,000 - 155,000
รวม - - 155,000 - 155,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงานสงงคมสงเคราะห์(  00230)

งาน
งบ

งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (00231)

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ (00232)

รวม

งบบุคลากร 122,400 - 122,400
งบดำาเนนิการ - - -
งบลงทุน - - -
งบรายจา่ยอื่นๆ - - -
งบอุดหนุน - 5,000 5,000
รวม 122,400 5,000 127,400
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงานเคหะและชุมมชุน  (00240)

งาน
งบ

งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้าถนน
(00242)

งานส่วนสาธารณะ
(00243)

งานกำาจัดขยะ
มูล

ฝอย (00244)

งานบำาบัดนำำาเสีย
(00245)

รวม

งบบุคลากร 432,480 - - - - 432,480
งบดำาเนนิการ 170,000 - - - - 170,000
งบลงทุน 487,000 - - - - 2,660,400
งบรายจา่ยอื่นๆ - - - - - -
งบอุดหนุน - - - - - -
รวม 1,089,480 1,187,400 - - 986,000 3,262,880
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องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง
อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมมชุน   (00250)

งาน
งบ

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00251)

งานส่งเสริมการสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชมุชน(00252)

รวม

งบบุคลากร - - -
งบดำาเนนิการ 35,000 45,000 485,000
งบลงทุน - - -
งบรายจา่ยอื่นๆ - - -
งบอุดหนุน - 17,000 17,000
รวม 35,000 467,000 502,000
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบรหิารสว่นตำาบลนาชุมมแสง

อำาเภอทุม่งฝน   จงงหวงดอมดรธาน!

แผนงานการศาสนาวงฒนธรรมและนงนทุนาการ  ( 00260)

งาน
งบ

งานบรหิารงานทั่วไปเก่ียวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนนัทนาการ (00241)

งานกีฬาและนันทนาการ
(00262)

งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน (00263)

งานวชิาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเที่ยว(00264)

รวม

งบบุคลากร - - - - -
งบดำาเนนิการ - 210,000 320,000 - 530,000
งบลงทุน - - - - -
งบรายจา่ยอื่นๆ - - - - -
งบอุดหนุน - 20,000 15,000 - 35,000
รวม - 230,000 335,000 - 565,000
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