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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  2556 

องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง 

อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธาน ี

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงานสํานักปลัด 

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

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิ้น           12,706,440           บาท 

1.รายจายประจํา         ตั้งไว  รวม  12,568,880       บาท 

    งบบุคลากร(520000)     ตั้งไว   5,380,480    บาท  แยกเปน 

            1.1.  เงนิเดอืน (ฝายการเมอืง)(521000)    ตั้งไว    2,225,520      บาท 

  1.1.1  ประเภท เงนิเดอืนนายก,รองนายกองคการบริหารสวนตําบล(210100) ตั้งไว 514,080  

บาท  เพ่ือจายเปนเงนิเดอืนใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 3  อัตรา  ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป(00100)แผนงานบริหารงานท่ัวไป

(00110  งานบริหารท่ัวไป(00111)  

  1.1.2  ประเภท เงนิคาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายก

องคการบริหารสวนตําบล(210200)  ตั้งไว   42,120  บาท  เพ่ือจายเปนเงนิคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก 

นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได 

ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป(00111) 

  1.1.3 ประเภท เงนิคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล(210300)  ตั้งไว  42,120  บาท  เพ่ือจายเปนคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายกองคการบริหาร

สวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตาํบล จํานวน 3  อัตรา  ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏในดาน

บริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 

  1.1.4  ประเภท เงนิคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล(210400) ตัง้ไว  

86,400  บาท  เพ่ือจายเปนเงนิคาตอบแทนรายเดอืนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายไดปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 

  1.1.5  ประเภท เงนิคาตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิกสภาและเลขานุการสภา

(210600)  ตั้งไว 1,540,800  บาท เพ่ือจายเปนเงนิคาตอบแทน ใหแก ประธานสภา,รองประธานสภา,สมาชิก

สภาและเลขานุการสภา  จํานวน 17  อัตรา ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบริหารงานท่ัวไป(00100) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป(00111) 

1.2 เงนิเดอืน (ฝายประจํา) (522000)  ตั้งไว     3,154,960     บาท 

1.2.1 ประเภท  เงนิเดอืนพนกังานสวนตําบล  (220100)    ตั้งไว      1,320,480  บาท 
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เพื่อจายเปนเงนิเดอืน ใหแก พนกังานสวนตําบล จํานวน 7 อัตรา ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดาน

บรหิารงานทั่วไป  (00100)   แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

1.2.2  ประเภท เงนิเพ่ิมตางๆของพนกังาน (220200)   ตั้งไว    111,360  บาทเพื่อจายเปนเงนิเพ่ิมการครอง

ชีพช่ัวคราว เงนิเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ใหแก  พนักงานสวนตาํบล  จํานวน  4  อัตรา   ตัง้จายจากเงนิรายได    ปรากฏใน

ดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารทั่วไป  (00111)   

1.2.3  ประเภท เงนิประจําตําแหนง   (220300)     ตั้งไว     42,000 บาท  เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนง

ใหแกปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  ตัง้จายจากเงนิรายได     ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป 

(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป (00111 ) 

1.2.4 ประเภท คาจางลกูจางประจํา(220400) ตัง้ไว 103,320  บาท  เพื่อจายเปนเปนคาจางลกูจางประจํา 

จํานวน 1 อัตรา  ตั้งจายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   

งานบรหิารทั่วไป (00111 ) 

1.2.5  ประเภท เงนิเพ่ิมตางๆของลูกจางประจํา(220500) ตัง้ไว 76,680  บาท    เพื่อจายเปนเปนเงนิเพ่ิม

ตางๆของลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา   ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป (00111 ) 

1.2.6 ประเภท คาจางพนักงานจาง (220600)   ตั้งไว     691,680  บาท เพื่อจายเปนเงนิคาจางใหแก

พนักงานจาง จํานวน 9  อัตราตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป (00111 ) 

1.2.7 ประเภท  เงนิเพ่ิมและเงนิอ่ืนๆของพนกังานจาง  (220700)  ตั้งไว            409,440  บาท  เพื่อจาย

เปน เงนิเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานจาง  จํานวน  9  อัตรา   ตัง้จายจากเงนิรายได     ปรากฏในดาน

บรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป (00111) 

1.2.8 ประเภท  เงนิอ่ืนๆ  (221100)   ตั้งไว      400,000  บาท เพื่อจายเปน เงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปน

กรณพิีเศษใหแกพนักงานสวนตําบล พนกังานจางและผูมีสทิธิ์ตามหลกัการบรหิาร แบบมุงผลสัมฤทธิ ์ตามที่

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธานี(ก.อบต.จังหวัด)กําหนดเงนิสวัสดกิารประโยชนตอบแทนอ่ืนที่เปน

ตัวเงนิและอ่ืนๆ ตัง้จายจากเงนิรายได     ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   

งานบรหิารทั่วไป (00111) 

 

2.งบดําเนนิการ (530000)  ตั้งไว  รวม  5,337,660     บาท    แยกเปน 

 คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ   ตั้งไว      5,070,060    บาท  แยกเปน 

2.1. คาตอบแทน (531000)  จํานวน    322,400     บาท 

2.1.1  ประเภท   คาตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ (310300)   ตั้งไว     20,000  บาท 

เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนปฏิบัตงิานนอกเวลา ใหแก พนักงานสวนตําบลและพนกังานจางและผูมีสทิธเิบกิ

ไดตามระเบยีบของทางราชการ  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน

ทัว่ไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111) 
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2.1.2 ประเภท  คาเชาบาน (310400)   ตั้งไว       124,800   บาท  เพื่อจายเปนเงนิคาเชาบาน  ใหแก  

พนักงานสวนตําบล  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

2.1.3 ประเภท  เงนิชวยเหลอืการศกึษาบุตร (310500)  ตั้งไว    20,000    บาท เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอื

การศกึษาบุตร ใหแก พนักงานสวนตําบล  ผูบรหิาร และผูมีสทิธเิบกิไดตามระเบยีบของทางราชการ   ตัง้จายจาก  

เงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารทั่วไป (00111) 

2.1.4 ประเภท  เงนิชวยเหลอืคารกัษาพยาบาล (310600)  ตั้งไว    100,000   บาท เพื่อจายเปนเงนิคา

รักษาพยาบาล  คาตรวจสุขภาพ  ใหแกพนกังานสวนตําบล  ผูบรหิาร  ตลอดจนผูมีสทิธเิบกิไดตามระเบยีบของทาง

ราชการ   ตัง้จายจากเงนิรายได   ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป  (00100)   

แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)    งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

2.1.5 คาตอบแทนผูปฏิบตัริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(310100) ตัง้ไว 57,600  

บาท  เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาสาสมัครผูดแูลผูสงูอายุ  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม

(00200)  แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) 

2.2 คาใชสอย (532000)  ตั่งไว     3,141,160      บาท  แยกเปน 

 2.2.1 ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร (320100)   ตั้งไว  188,000     บาท  แยกเปน 

 (1) คาธรรมเนยีม  คาลงทะเบยีนฝกอบรม   ตัง้ไว         100,000   บาท   เพื่อจายเปนเงนิคาลงทะเบยีน

ฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนยีมฯลฯ ใหแกผูบรหิาร สมาชิกสภา พนกังานสวนตําบล พนักงานจาง ตั้งจายจากเงนิรายได  

ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิาร  งานทั่วไป (00110)  งานบรหิารทั่วไป (00111) 

(2) คาเขาเลม   เขาปกหนงัสอื ถายเอกสาร  ตั้งไว        8,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาเขาเลม 

เขาปกหนงัสอื  คาถายเอกสารและอ่ืนๆ  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00110)  งานบรหิารทั่วไป (00111) 

 (3)  คาจางเหมายาม  ตัง้ไว  50,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่

ราชการตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป(00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110)งานบรหิาร

ทั่วไป(00111)   

(4)  คาจัดซ้ือ/จัดจางทําปายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ   ตั้งไว    30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ/จัดจาง

ทําปายสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตางๆตามแนวนโยบายของรัฐ   ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงาน

ทั่วไป(00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110)งานบรหิารทั่วไป(00111)   

 

 

  

2.2.2  ประเภท   รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธกีาร (320300)    ตั้งไว    60,000    บาท 

 (1)  คารับรองในการตอนรบับุคคลหรอืคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม  ตั้งไว    10,000 บาท เพื่อจายเปนคา

จัดซ้ือ/จดัจางรบัรองตอนรบับุคคลหรอืคณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป   ปรากฏในดาน

บรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป (00111) 
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 (2) คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  หรอืคณะกรรมการ  หรอืคณะอนกุรรมการ  ตั้งไว   10,000  บาท  

เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืน ๆ ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป 

(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารทั่วไป(00111) 

 (3)  คาใชจายพิธกีารทางศาสนาตางๆ ตัง้ไว 20,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายพิธกีารทางศาสนาตางๆ 

ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารทั่วไป

(00111) 

 (4)  คาใชจายในงานรฐัพิธ ี ราชพิธตีางๆ  ตัง้ไว 20,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในงานรัฐพิธ ี ราชพิธี

ตางๆ  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งาน

บรหิารทั่วไป(00111) 

2.2.3 ประเภท  รายจายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏิบตัริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (320300)   ตั้งไว     

2,893,160  บาท    

(1) คาใชจายในการเลอืกตั้ง ตั้งไว 500,000 บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลอืกตัง้ทั่วไปหรอื

เลอืกตัง้ซอม สส. สว. ส.อบต. และ นายก อบต. ตัง้จายจากเงนิรายได   ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  งานบรหิารทั่วไป ( 00111 ) 

 (2)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ   ตั้งไว          100,000   บาท  เพื่อจายเปน   คาเบี้ยเลี้ยง   คา

พาหนะ คาเชาที่พักในการเดนิทางไปราชการหรอือบรมสัมมนาของ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  ผูบรหิารและ

สมาชิกสภา  ตลอดจนผูมีสิทธิเ์บกิไดตามระเบยีบของทางราชการ  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงาน

ทั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารทั่วไป ( 00111 )   

 (3)   คาใชจายในการสนับสนุนกจิการ อปพร.   ตัง้ไว      100,000 บาท  เพื่อจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง  

คาตัดชุด และอ่ืนๆ  ตามความจําเปนและเหมาะสม  ตัง้จายจากเงนิรายได    ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกนัภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (00123)  

 (4)  คาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันปญหาอุบัติภัยหวงเทศกาลตางๆ ตั้งไว   200,000 บาท  เพื่อจาย

เปนคาใชจายตางๆในการรณรงคปองกนัปญหาอุบัติภัยหวงเทศกาลปใหม , สงกรานต  ฯลฯ  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไป  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป     (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)  งานปองกันภัยฝาย

พลเรอืนและระงับอัคคีภัย (00123)       

 (5)  คาใชจายเกี่ยวกับกฬีา   ตัง้ไว  150,000  บาท      เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ  ในการแขงขันกฬีา เชน 

คาชุดกฬีา คาอาหาร คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสนิกฬีา และอ่ืนๆตามความจําเปน ตัง้จายจากเงนิรายได   

ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกฬีาและ

นันทนาการ (00262) 

 (6) คาใชจายตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทมีกูชีพ กูภัย  ตัง้ไว  470,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการหนึง่ตําบลหนึง่ทมีกูชีพ กูภัย เชน  คาจางเหมาเวรกูชีพฯ  คาน้ํามันเช้ือเพลงิ    และอ่ืนๆตามความจําเปนและ

เหมาะสม  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน

บรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) 
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 (6)   คาใชจายในการจัดงานวันเขาพรรษา   ตั้งไว    30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดังาน

โครงการวันเขาพรรษา เชน คาเทยีนพรรษา   คาผาอาบน้ําฝน และอ่ืนๆตามความเหมาะสม ตัง้จายจากเงนิรายได  

ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและ

วัฒนธรรมทองถิน่ (00263) 

 (8)   คาใชจายในการจัดงานวันเด็ก   ตั้งไว          50,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวัน

เด็กเชน คาของขวัญ  ของรางวัล  และอ่ืนๆ  ตามความจําเปนและเหมาะสม ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป   ปรากฏใน

ดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200)แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม

ทองถิ่น (00263)  

(9)  คาใชจายตามโครงการจัดทําแผนพัฒนาตาง ๆ   ตั้งไว     20,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆใน

การจดัประชุมประชาคมหมูบาน  เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  แผนชุมชนและอ่ืนๆตามความจําเปนและเหมาะสม ตั้ง

จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรกิารชุมชน และสงัคม(00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 

 (10) คาใชจายตามโครงการควบคุมและปองกนัโรคไขหวัดนก  ตัง้ไว         20,000  บาท  เพื่อจายเปน

คาใชจายในการจดังานตามโครงการฯ ตัง้จายจากเงนิรายได    ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงาน

สาธารณสุข (00220)  งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 

 (11) คาใชจายตามโครงการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งไว    80,000  บาท  เพื่อจายเปนคาฝกอบรม 

คาน้ํามันเช้ือเพลงิ และอ่ืนๆตามความจําเปนและเหมาะสม  ตัง้จายจากเงินรายได ปรากฏในแผน  ดานบรหิารงาน

ทั่วไป (00100)แผนงานรกัษาความสงบภายใน  ( 00120 ) งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย (00123)   

 (12) คาใชจายตามโครงการจดังานวันผูสูงอายุ   ตัง้ไว  70,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายจัดงานวัน

ผูสูงอายุ   เชน คาวัสดุในการจดังาน   คาของรางวัล  ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดาน

บรกิารชุมชนและสังคม (00200)แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)

  

(13) คาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณ ี ตัง้ไว 250,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายจดังานประเพณี

ตางๆ เชน คาขบวนแห  คารางวัล  คาวัสดุในการจดังาน ฯลฯ  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและ

สังคม (00200)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)  

 (14) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศกึษาดงูาน  ตัง้ไว 250,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการ

ฝกอบรมและศกึษาดูงาน  เชน คาวทิยากร    คาอาหาร  คาจางเหมารถ  ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได 

ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารงานทั่วไป(00111) 

 (15) คาใชจายตามโครงการปองกันและกําจดัโรคพิษสุนขับา ตัง้ไว 50,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายตาม

โครงการปองกันและกําจดัโรคพิษสุนัขบา เชน  คาวทิยากร    คาวัคซีน  ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดาน

บรกิารชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ

(00223) 

 (16) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัรยิเปน

ประมุข  ตัง้ไว 30,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรมสงเสรมิการปกครองระบอบประชาธปิไตย เชน คา
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วทิยากร   คาอาหาร คาอุปกรณ ฯลฯ  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป(00100)  แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารงานทั่วไป(00111) 

 (17) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมนวดแผนไทย  ตัง้ไว 50,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายโครงการฝกอบรม

นวดแผนไทย เชน  คาวทิยากร   คาอาหาร  คาวัสดุในการจัดงาน  ฯลฯ  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิาร

ชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223) 

 (18) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเยาวชนไทยรวมใจรักษสิ่งแวดลอม  ตัง้ไว 20,000  บาท  เพื่อเปน

คาใชจายโครงการฝกอบรมเยาวชนไทยรวมรกัษสิง่แวดลอม คาวทิยากร   คาอาหาร  คาพันธุไม  ฯลฯ 

ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห(00231) 

 (19)  คาใชจายตามโครงการพ่ีสอนนอง  ตัง้ไว  20,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายโครงการพ่ีสอนนอง 

เชน คาวทิยากร   คาอุปกรณ  คาอาหาร  ฯลฯ  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป(00100)  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารงานทั่วไป(00111) 

 (20)  คาอาหารกลางวัน  ศนูยพัฒนาเดก็เลก็ 3  ศูนย   ตั้งไว         433,160    บาท  เพื่อจายเปน

คาอาหารกลางวันเดก็เลก็  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็  3  ศูนย ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบรกิารชุมชน

และสังคม(00200)แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอนวัยเรยีนและประถมศกึษา (00212)  

2.3  คาวสัด ุ(533000)  ตั้งไว  รวม    1,606,500    บาท แยกเปน 

 2.3.1  ประเภท  วัสดุไฟฟาและวทิย ุ(330200)   ตัง้ไว     20,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและ

วทิย ุ เชน หลอดไฟ  ฟวส  สตารสเตอร  ปลัก๊ไฟ ฯลฯ ในความรับผิดชอบของสํานกัปลัด ฯ  ตัง้จายจากเงนิรายได   

ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป  (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111)  

 

 

 

2.3.2 ประเภทวัสดสุํานักงาน (330100)  ตัง้ไว  27,600    บาท 

 (1) คาน้ําดื่มสะอาด  ตัง้ไว  15,600  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําดื่มสะอาดบรกิารประชาชนและสําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก   ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป  (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)   

งานบรหิารทั่วไป  (00111)  

 (2) คาจัดซ้ือวารสาร  หนังสอืพิมพ  ตัง้ไว 8,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ือวารสารหนังสอืพิมพ  ตัง้จาย

จากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป  (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)   งานบรหิารทั่วไป  

(00111)  

 (3) คาจัดซ้ือตูเกบ็เอกสาร จํานวน 1  ตู   ตัง้ไว  4,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร(ตามราคา

ทองตลาด)ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป  (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)   งาน

บรหิารทั่วไป  (00111) 

2.3.3 ประเภท  คาอาหารเสรมิ  (นม) (330400)  ตั้งไว   1,348,900    บาท 
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 (1)  คาอาหารเสรมิ (นม) ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 3 ศูนย   ตั้งไว   233,240   บาท เพื่อจายเปนคาจดัซ้ืออาหาร

เสรมิ(นม) ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาชุมแสง  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคําสดีา  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดชัยศริมิงคล  ตัง้

จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอน

วัยเรยีนและประถมศกึษา (00212)   

 (2) คาอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีนสังกัด  สพฐ. ตั้งไว      1,115,660  บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ืออาหารเสรมิ 

(นม) ใหกับโรงเรยีนบานนาชุมแสง  โรงเรยีนบานโพธิ์เหลาวิชาคําสดีา  โรงเรยีนบานโนนสมบรูณ    ตัง้จายจากเงนิ

อุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศกึษา (00210) งานระดบักอนวัยเรยีนและ

ประถมศกึษา (00212)   

2.3.4 ประเภทวัสดยุานพาหนะและขนสง (330700)  ตัง้ไว  30,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ือวัสดุยาน

ยนตซอมแซมรถยนตสวนกลาง ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป  (00100)  แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป  (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

 2.3.5  ประเภทวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น(330800)  ตัง้ไว 60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ือน้ํามัน

เช้ือเพลงิ น้ํามันเบรกและน้ํามันเฟองสําหรับ รถยนตสวนกลาง  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดาน

บรหิารงานทั่วไป  (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

2.3.6  ประเภท  วัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)  ตั้งไว       20,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร เชนผาเขียนปาย  สี  พูกัน  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป 

(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

2.3.7  ประเภท  วัสดกุฬีา (331300)  ตั้งไว    100,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุอุปกรณกฬีาตางๆ 

ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ (00260)  งานกฬีาและนันทนาการ (00262)  

 

 

 

2.4  คาสาธารณูปโภค  (534000)   ตั้งไว     รวม     267,600    บาท  แยกเปน 

 2.4.1 ประเภท คาไฟฟา (340100) ตัง้ไว    120,000   บาท เพื่อจายเปน คาไฟฟาที่ทําการองคการบรหิาร

สวนตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป(00100)  แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป(00110)  งานบรหิารทั่วไป (00111)  

 2.4.2 ประเภท คาน้ําประปา(340200)  ตัง้ไว  6,000  บาท  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาที่ทําการองคการบรหิาร

สวนตําบลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

 2.4.3 ประเภท คาโทรศัพท (340300)  ตั้งไว   36,000  บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการ

องคการบรหิารสวนตําบล ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111)  
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  2.4.4 ประเภท คาบรกิารทางดานโทรคมนาคม (340500)  ตัง้ไว   105,600  บาท เพื่อจายเปนคาเชาใช

บรกิารอินเตอรเน็ต   สําหรับบรกิารประชาชนตลอดจนบันทกึขอมูลผานระบบออนไลนตางๆ    ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุ

ทั่วไป ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)   งานบรหิารทั่วไป  (00111) 

  

3. งบเงนิอุดหนนุ(560000)  ตัง้ไว  1,844,800  บาท  แยกเปน 

    หมวดเงนิอุดหนุน (560000)    ตั้งไวรวม             1,844,800 บาท  แยกเปน 

 3.1  เงนิอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิน่  (610100)  ตั้งไว     50,000  บาท  เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุน

โครงการดําเนนิงานของศูนยขอมูลขาวสารระดับอําเภอ  ใหแกเทศบาลทุงใหญ ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏใน

ดานบรหิารงานทั่วไป(00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารทั่วไป (00111) 

 3.2  เงนิอุดหนุนสวนราชการ  (610200)  ตั้งไว    1,703,800      บาท 

 (1)  อุดหนนุโครงการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ  ใหแก  ที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝน    ตั้งไว      

20,000   บาท  เพื่อจายเปนเงนิสนับสนุนการดําเนนิงานในกจิกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตัง้จายจากเงนิรายได  

ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสรมิและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

 (2)  อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  ใหแก  ศตส.จังหวัดอุดรธานตีัง้ไว             25,000  

บาท  เพื่อจายเปนเงนิอุดหนนุ สนับสนุน การดําเนนิงานในกจิกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตัง้จายจากเงนิอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสรมิและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  

 (3)   อุดหนุนงานประเพณีทุงศรเีมือง(ขบวนแห)  ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝน     

ตั้งไว    5,000  บาท เพื่อจายเปนคาจัดสงขบวนรวมงานประจําปทุงศรเีมือง  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

ดานบรกิารชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิน่ (00263)  

 (4) อุดหนุนงานประเพณีทุงศรเีมือง(ออกรานแสดงสนิคา)  ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝน     

ตั้งไว    10,000  บาท เพื่อจายเปนคาออกรานแสดงสนิคางานประจําปทุงศรเีมือง  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งาน

ศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)  

 (5)  อุดหนุนโครงการจัดงานรฐัพิธแีละวันสําคัญตางๆ ใหแก ที่ทําการปกครองอําเภอทุงฝน  ตัง้ไว 

5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดงานวันสําคัญตางๆ เชน วันปยมหาราช   วันเฉลมิพระชนมพรรษา ๕  ธันวามหาราช  

วันจักรี  วันเฉลมิพระชนมพรรษา  ๑๒  สงิหามหาราชิน ี เปนตน  ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากกฎในดาน

บรหิารงานทั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารทั่วไป(00111) 

 (6) อุดหนุนโครงการจดัตัง้ศูนยเฉลมิพระเกยีรตเิพื่อชวยเหลอืผูปวยโรคเอดสและผูตดิเช้ือ HIV ใหแก ที่ทําการ

ปกครองอําเภอทุงฝน ตัง้ไว 5,000  บาท  ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน(00250) งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(00252) 
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 (7)  อุดหนุนโครงการฝกอบรมคุณธรรมจรยิธรรมนกัเรยีน  ตัง้ไว 50,000  บาท ใหแก โรงเรยีนบานนาชุมแสง   

โรงเรยีนบานบานเหลาวชิาคําสดีา  โรงเรยีนบานโนนสมบูรณ ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบรกิาร

ชุมชนและสังคม(00200)แผนงานการศกึษา (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา (00212)   

 (8) อุดหนนุอาหารกลางวัน โรงเรยีนสังกัด  สพฐ. ตัง้ไว 1,593,800 บาท เพื่อจายเปนเงนิอุดหนุนสนับสนนุ

อาหารกลางวันใหแก โรงเรยีนบานโพธิ์เหลาวชิา   โรงเรยีนบานนาชุมแสง  โรงเรยีนบานโนนสมบูรณ  ตัง้จายจากเงิน

อุดหนนุทั่วไปปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศกึษา  (00210) งานระดับกอนวัยเรยีนและ

ประถมศกึษา (00212)   

3.3  ประเภท  เงนิอุดหนุนกจิการอันเปนสาธารณประโยชน  (610400)  ตั้งไว      90,000  บาท  

(1)  อุดหนนุกจิการกาชาด  ใหแกสํานกังานเหลากาชาดจังหวัดอุดรธาน ี ตัง้ไว  10,000  บาท เพื่อจายเปนเงนิ

อุดหนนุ   สนับสนนุการดําเนนิการตามโครงการ/กจิกรรมอันเปนสาธารณประโยชน   ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม   (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230)  งานสวัสดกิารสังคมและสังคม

สงเคราะห  (00232)   

(2)  อุดหนุนสนับสนนุการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (สสมช.) ใหแก  คณะกรรมการอาสาสมัคร

สาธารณสุข (อสม.) จํานวน 8 หมูบาน  ตัง้ไว   80,000  บาท  เพือ่จายเปนเงนิอุดหนนุ   สนับสนนุการดําเนนิการตาม

โครงการ/กจิกรรมอันเปนสาธารณประโยชน   ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม   

(00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220)  งานบรกิาร สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223)  

4. งบรายจายอ่ืน(550000) ตั้งไว 6,000 บาท  แยกเปน 

 4.1 คาจางที่ปรกึษาเพื่อศกึษา วจิัย ประเมินผล  หรอืพัฒนาระบบตางๆซ่ึงมิใชเพื่อการจดัหาหรอืปรับปรุง

ครุภัณฑทีด่นิและสิ่งกอสราง (510100)  ตัง้ไว  6,000  บาท เพื่อจายเปนคาสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตัง้

จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบรหิารทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารทั่วไป

(00111) 

 

รายจายเพ่ือการลงทุน   ตัง้ไว    รวม     137,500     บาท  แยกเปน 

 1  หมวดคาครุภัณฑ   ท่ีดนิและสิง่กอสราง    ตั้งไว    137,500   บาท แยกเปน 

 1.1   คาครุภัณฑ   (541000)   ตั้งไว    137,500     บาท 

 1.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานกังาน  (410100)  ตั้งไว   17,000   บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ 

ตูเก็บเอกสาร 2 บานปด(มอก.) จํานวน 3 ตู  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานบรหิารทั่วไป (00100)  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารทั่วไป(00111) 

 1.1.2 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร(411600)  ตัง้ไว  35,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค(ตามราคาทองตลาด)  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในดานบรหิารทั่วไป (00100)  แผนงานบรหิารงาน

ทั่วไป(00110) งานบรหิารทั่วไป(00111) 

 1.1.3 ประเภทครุภัณฑการเกษตร(410400)  ตัง้ไว  85,500  บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ือเครื่องตดัหญาแบบ

ขอแข็ง(ตามราคาทองตลาด)  จํานวน   9 ตัว   ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในดานบรหิารทั่วไป (00100)  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110) งานบรหิารทั่วไป(00111) 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  2556 

องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง 

อําเภอทุงฝน  จังหวัดอุดรธาน ี

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน กองคลัง 

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

ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น     1,808,800  บาท  แยกเปน 

  รายจายประจํา  ตัง้ไวรวม  1,567,800      บาท      แยกเปน 

1.งบบุคลากร  (520000)  ตัง้ไว  รวม    875,600     บาท  แยกเปน 

1.1 เงนิเดอืน(ฝายประจํา) (522000) ตัง้ไว รวม    875,600     บาท 

   1.1.1. ประเภทเงนิเดอืนพนักงานสวนตําบล (220100) ตัง้ไว    408,600 บาท  เพื่อจายเปนเงนิเดอืน 

ใหแก พนกังานสวนตําบล จํานวน 2  อัตรา  ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในดานบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00100) งานบรหิารงานคลงั (00113) 
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1.1.2. ประเภท เงนิเพ่ิมตางๆของพนกังาน (220200) ตัง้ไว    45,600 บาท เพื่อจายเปนเงนิเพ่ิมการ

ครองชีพช่ัวคราว  เงนิเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ไดแกพนักงานสวนตําบล   จํานวน  1  อัตรา ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏให

ดานงานบริหารงานทั่วไป(00100) แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113)  

1.1.3. ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)  ตัง้ไว    176,880  บาท  เพื่อจายเปน เงนิคาจาง

ใหแกพนักงานจาง จํานวน 2  อัตรา  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)   แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113) 

1.1.4. ประเภท เงนิเพ่ิมตางๆของพนกังานจาง (220700) ตัง้ไว   44,520  บาท เพื่อจายเปน เงนิเพ่ิม

การครองชีพช่ัวคราวและเงนิเพ่ิมอ่ืนๆใหกบัพนกังานจาง จํานวน  2  อัตรา  ตัง้จายจากเงนิรายไดปรากฏในดานงาน

บรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113) 

1.1.5. ประเภท เงนิอ่ืนๆ (221100) ตั้งไว    200,000 บาท เพื่อจายเปน เงนิประโยชนตอบแทนอ่ืน

เปนกรณพิีเศษใหแกพนกังานสวนตําบล พนักงานจาง ผูมีสทิธิ์ตามการบรหิารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ตามที่พนักงานสวน

ตําบลจังหวัดอุดรธาน ี ( ก.อบต. จังหวัด)  กําหนดเงนิสวัสดกิารประโยชนตอบแทนอ่ืนทัง้ที่เปนตัวแทนอ่ืนๆ ตัง้จาย

จากเงนิรายได ปรากฏในดานการบรหิารงานทั่วไป (00100)แผนงาน 

   2.งบดําเนนิการ (530000) ตัง้ไว รวม   692,200       บาท  แยกเปน 

 

หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ   ตัง้ไว     682,200      บาท แยกเปน 

2.1หมวดคาตอบแทน (53100)  ตัง้ไว  จํานวน  125,200      บาท 

2.1.1.ประเภท เงนิชวยเหลอืการศกึษาบตุร  (310500) ตัง้ไว  20,000  บาท เพื่อจายเปนเงนิ

ชวยเหลอืการชวยเหลอืการศกึษาบุตร ใหแก พนกังานสวนตําบล  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานการบรหิารงาน

ทั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113) 

2.1.2.ประเภท เงนิชวยเหลอืเพื่อคารกัษาพยาบาล (310600) ตัง้ไว   50,000 บาท เพื่อจายเปน

เงนิคารกัษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ ใหแกพนกังานสวนตําบล ผูมีสทิธิเ์บกิไดตามระเบยีบของทางราชการ ตัง้จาย

จากเงนิรายไดปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง 

(00113)  

2.1.3 ประเภทคาเชาบาน(310400) ตัง้ไว  55,200  บาท  เพื่อจายเปนเงนิคาเชาบาน ใหแก

พนักงานสวนตําบล  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

(00110) งานบรหิารงานคลงั (00113)  

2.2 คาใชสอย  (532000)  ตัง้ไว  210,000  บาท   

      2.2.1.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร  (320100)  ตัง้ไว 50,000  บาท สําหรบัจายเปน           

คาลงทะเบยีนฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนยีม ใหแกพนกังานสวนตําบล พนักงานจาง ตลอดจนผูมีสทิธิ์เบกิตามระเบยีบ 
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ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงาน

คลัง (00113) 

      2.2.2. ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรอืซอมแซมทรัพยสนิ (320400) ตัง้ไว  100,000  บาท  

เพื่อจายเปนคารกัษาหรอืซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกตทิี่มีวงเงนิไมเกนิ 5,000 

บาท ) ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรหิารงานทัว่ไป (00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งาน

บรหิารงานคลัง (00113 

2.2.3. ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ (320300) ตัง้ไว 

60,000  บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก    หรอืไปอบรม

สัมมนากับพนักงานสวนตําบลและพนกังานจาง ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานการบรหิารเงนิทั่วไป (00100) 

แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113) 

    2.3 คาวัสดุ  (533000) ตัง้ไวรวม   347,000    บาท 

2.3.1.ประเภท วัสดุสํานกังาน (330100)  ตัง้ไว    150,000  บาท เพื่อจายเปนจัดซ้ือวัสดุสํานกั 

ปากกา   กระดาษ   ดนิสอ   แฟม  ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานการบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงาน

บรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง(00113) 

2.3.2 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว  (330300)ตัง้ไว  20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ/จัดจางสิ่ง

ขงเครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานการบรหิารงานทัว่ไป  

(00110)แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113)  

2.3.3 ประเภทวัสด ุคอมพิวเตอร(331400) ตัง้ไว  177,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ/จัดจางวัสดุ

คอมพิวเตอร เชน แผนดสิก กระดาษตอเนื่องและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ในการรับผิดชอบของสวนการคลัง

ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานการบรหิารงานทั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงาน

คลัง(00113) 

2.4.หมวดคาสาธารณูปโภค (534000)   ตัง้ไว   10,000 บาท   

2.4.1. ประเภทคาไปรษณยี (340400) ตัง้ไว 10,000 บาท  เพื่อจายเปนคาธนาณัต ิคาดวงตรา

ไปรษณยียากร ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานการบรหิารงานทั่วไป(00100)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) 

งานบรหิารงานคลงั(00113) 

รายจายเพื่อการลงทุน            ตัง้ไว รวม    241,000       บาท แยกเปน 

1. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง    ตัง้ไว      241,000      บาท  แยกเปน 

1.1 คาครุภัณฑ (541000) ตัง้ไว    241,000      บาท 
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1.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานกังาน (410100) ตัง้ไว 11,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูจัดเก็บเอกสาร 2 

บานปด(มอก.)  จํานวน  2  ตู (ตามราคาทองตลาด)  ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในดานบรหิารงานทัว่ไป

(00100)แผนงานบรหิารงานทั่วไป(00110)งานบรหิารงานคลัง (000113)  

1.1.2 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)  ตัง้ไว  30,000 บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซ้ือ/จดัจางเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุค (ตามราคาทองตลาด)  จํานวน 1  ชุด  ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในดานการบรหิารงาน

ทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงานคลัง  (000113) 

1.1.3  ประเภท รายจายเพื่อบํารงุรกัษาหรอืซอมแซมทรพัยสนิ(411800)  ตัง้ไว    200,000  บาท  เพื่อ

จายเปนคาบํารุงรักษาหรอืซอมแซมปรับปรงุครุภัณฑ (รายจายเพื่อใหสามรถใชงานไดตามปกตทิมีีวงเงนิเกนิ 5,000  

บาท)  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบรหิารงานทั่วไป (00100) แผนงานบรหิารงานทั่วไป  (00110) งาน

บรหิารงานคลัง (00113) 

 

 

 

รายะเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

องคการบริหารสวนตําบลนาชุมแสง อําเภอทุงฝน จังหวัดอุดรธาน ี

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน   กองชาง 

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

ตัง้งบประมาณรายจายทัง้สิ้น    3,854,420      บาท   แยกเปน 

รายจายระจําตัง้ไวรวม  ตัง้ไวรวม   1,752,280     บาท  แยกเปน 

1. งบบุคลากร  (520000)ตัง้ไว     579,280     บาท   แยกเปน 

1.1 เงนิเดอืน (ฝายประจํา) (522000) ตัง้ไว รวม  579,280     บาท 

1.1.1 ประเภทเงนิเดอืนพนักงานสวนตําบล  (220100)  ตัง้ไว   260,520   บาท  เพื่อจายเปนเงนิเดอืน ใหแก

พนักงานสวนตําบลจํานวน  1 อัตรา  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน

เคหะและ ชุมชน  (00240)  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน  (00241) 

1.1.2 ประเภท คาจางพนกังานจาง (220600) ตัง้ไว     168,000  บาท เพื่อจายเปนเงนิคาจางใหแกพนกังาน

จาง  จํานวน 2 อัตรา ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชน และสังคม  (00200) แผนงานเคหะและชุมชน 

(00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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1.1.4. ประเภท เงนิเพ่ิมตางๆ ของพนกังานจาง   (220700)  ตัง้ไว   50,760  บาท เพื่อจายเปน เงนิเพ่ิมการ

ครองชีพช่ัวคราวและเงนิอ่ืนๆใหแกพนกังานจาง  จํานวน  2  อัตรา  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏในดานบรกิารและ

ชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)   

1.1.5.ประเภทเงนิอ่ืนๆ  (221100)  ตัง้ไว    100,000  บาท  เพื่อจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณี

พิเศษใหแกพนกังานสวนตําบล  พนกังานจาง   ผูมีสทิธิต์ามหลักการบรกิารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ตามที่คณะกรรมการ

พักงานสวนตําบลจังหวัดอุดรธาน ี(ก. อบต. จังหวัด) กําหนดเงนิสวัสดกิารประโยชนตอบแทนอ่ืนทัง้ที่เปนตัวเงนิและ

อ่ืนๆ  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

2. งบดําเนนิการ (530000) ตัง้ไว รวม  373,000    บาท  แยกเปน 

   หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ   ตัง้ไว    373,000     บาท แยกเปน 

   2.1หมวดคาตอบแทน (53100)  ตัง้ไว  จํานวน  150,000     บาท 

2.1.1.ประเภท เงนิชวยเหลอืการศกึษาบตุร  (310500) ตัง้ไว  20,000  บาท เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลอืการ

ชวยเหลอืการศกึษาบตุร ใหแก พนักงานสวนตําบล  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม  

(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

2.1.2.ประเภท เงนิชวยเหลอืคารกัษาพยาบาล (310600) ตัง้ไว   40,000 บาท เพื่อจายเปนเงนิคา

รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพ ใหแกพนักงานสวนตําบล ผูมีสทิธิ์เบกิไดตามระเบยีบของทางราชการ ตัง้จายจากเงนิ

รายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

2.1.3 ประเภทคาเชาบาน(310400) ตัง้ไว  40,000  บาท  เพื่อจายเปนเงนิคาเชาบาน ใหแกพนกังานสวนตําบล  

ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

2.1.4 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น(310100)  ตัง้ไว  

50,000  บาท  เพื่อจายเปนคณะกรรมตรวจงานจาง  ประชาคมตรวจงานจาง ฯลฯ 

ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

บรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

       2.2 คาใชสอย  (532000)  ตัง้ไว  95,000     บาท   

 2.2.1.ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบรกิาร  (320100)  ตัง้ไว 45,000  บาท สําหรับจายเปน           

คาลงทะเบยีนฝกอบรมตางๆ คาธรรมเนยีม ใหแกพนกังานสวนตําบล พนักงานจาง ตลอดจนผูมีสทิธิ์ตามระเบยีบ ฯลฯ 

ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัริาชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอ่ืนๆ (320300) ตัง้ไว 50,000  

บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ เชนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก    หรอืไปอบรมสัมมนา

กับพนกังานสวนตําบลและพนักงานจาง ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม  (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 

 

 

 

    2.3 คาวัสดุ  (533000) ตัง้ไวรวม  128,000             บาท 

2.3.1.ประเภทวัสดสุํานักงาน (330100)  ตัง้ไว    8,000  บาท เพือ่จายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 2 

บานเลื่อน(ราคาตามทองตลาด)  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงาน

เคหะและชุมชน (00240) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน (00241) 

2.3.2 ประเภทวัสดุไฟฟาวทิย ุ(330200)  ตัง้ไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุไฟฟา และ

วทิยุ เชน ฟวส  หลอดไฟฟา  สายไฟฟา  ปลัก๊ไฟฟา ฯลฯ  ในความรับผิดชอบของสวนโยธา  ตัง้จายจากเงนิรายได  

ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม  (00200)แผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานไฟฟาถนน  (00242) 

2.3.3 ประเภทวัสดกุอสราง  (330600)  ตัง้ไว  20,000  บาท  เพื่อจายเปนคา  จัดซ้ือ/จัดจาง  วัสดุ

กอสรางตาง ๆ เชน ปูนซีเมนต ทราย หนิ  ไมตาง  ๆ  ฯลฯ  ตัง้ไว  30,000  บาท  ตัง้จายจากเงนิรายได  ปรากฏใน

ดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานและเคหะและชุมชน  (00240)  งานไฟฟาถนน (00242) 

3. งบเงนิอุดหนุน(560000)  ตั้งไว 800,000  บาท  แยกเปน 

 3.1  เงนิอุดหนุนสวนราชการ(610200)  ตัง้ไว  800,000  บาท แยกเปน 

 (1)  อุดหนนุไฟฟาอําเภอหนองหาน  ตัง้ไว  400,000   บาท  เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาบานเหลา

วชิา  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสงัคม (00200)  แผนงานและเคหะและชุมชน  

(00240)  งานไฟฟาถนน (00242) 

  (2) อุดหนนุไฟฟาอําเภอหนองหาน  ตัง้ไว  400,000   บาท  เพื่อจายเปนคาขยายเขตไฟฟาบานโนน

สมบูรณ  ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  ปรากฏในดานบรกิารชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานและเคหะและชุมชน  

(00240)  งานไฟฟาถนน (00242) 

 

รายจายเพื่อการลงทุน  ตัง้ไว  รวม      2,102,140       บาท    แยกเปน 

หมวดคาครุภัณฑ ที่ดนิและสิ่งกอสราง  ตัง้ไว    2,102,140       บาท  แยกเปน 

1.หมวดที่ดนิและสิ่งกอสราง  (542000) ตัง้ไว       2,102,140       บาท  แยกเปน 
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1.1  ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิง่กอสราง (421000)    ตัง้ไว  502,140  บาท  (รายจาย

เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกตทิี่วงเงนิเกนิกวา  5,000  บาท) เปน คาปรับปรงุบํารุงรักษาซอมแซมที่ดนิและ

สิ่งกอสราง  เชน  ซอมแซมถนน  ฯลฯ   ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในดานชุมชนและสังคม  (00200)  

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน   

1.2  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 1 งบประมาณตัง้ไว  400,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การ กอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ หมูที่ 1 ซอยดานทศิตะวันตก  ขนาด ผิวจราจร  กวาง  4   เมตร   ยาว  200  

เมตร  หนา  0.15   เมตร ไหลทางลกูรงั ขางละ 0- 0.50  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา  800ตารางเมตร     

 ตามแบบแปลนกรมโยธาธกิาร  ปายโครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จํานวน   1 ปาย ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุ

ทั่วไป ปรากฏในดานชุมชนและสงัคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน   

1.3  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 3 งบประมาณตัง้ไว  400,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การ กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมูที่ 3 ซอยวัดครสิต ขนาดผิวจราจร  กวาง  4   เมตร   ยาว  198  เมตร  

หนา  0.15   เมตร ไหลทางลูกรัง ขางละ 0- 0.50  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา  792 ตารางเมตร     ตามแบบ

แปลนกรมโยธาธกิาร  ปายโครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จํานวน   1 ปาย ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏ

ในดานชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน   

1.4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี  4  งบประมาณตัง้ไว  300,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การ กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมูบาน ซอยบานนายประไพ พรมวันนา   ขนาด ผิวจราจร  กวาง  3   

เมตร   ยาว  72  เมตร  หนา  0.15   เมตร ไหลทางลูกรัง ขางละ 0- 0.50  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา  216  

ตารางเมตร รองพื้นลกูรงัสูงเฉลี่ย  0.50  เมตร  พรอมบดอัด ซอย บานนายคํานอย  ศรีชัยมูล    ขนาด ผิวจราจร  

กวาง  4   เมตร   ยาว  31  เมตร  หนา  0.15   เมตร ไหลทางลูกรัง ขางละ 0- 0.50  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา  

124  ตารางเมตร  ทอระบายน้ําคสล.ปากลิ้นรางช้ัน 3 Ф 0.40X1.00 ม.จํานวน  5  ทอน พรอมยาแนว ซอยบานนาง

สุพรรณ อนานันต    ขนาด ผิวจราจร  กวาง  4   เมตร   ยาวรวม  57  เมตร  หนา  0.15   เมตร ไหลทางลูกรัง ขาง

ละ 0- 0.50  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา  228  ตารางเมตร                ตามแบบแปลนกรมโยธาธกิาร  ปาย

โครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จํานวน   1 ปาย ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานชุมชนและสังคม  

(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน   

1.5  กอสรางรางระบายน้ําระบบแรงดงึแบบตวัยูพรอมฝาปด  หมูท่ี  6  งบประมาณตัง้ไว    300,000  

บาท เพื่อเปนคาใชจายในการกอสรางรางระบายน้ําระบบแรงดงึแบบตัวยู ขนาด 0.60x0.58 เมตร หนา 0.06 เมตร 

พรอมฝาปดขนาด0.25x0.46x0.10 เมตร ความยาว 118  เมตร  พรอมยาแนวรางระบายน้ํา  ตดิตัง้บอพัก คสล.  

จํานวน 2 จุด และเท        รนีคอนกรตีหยาบ ขนาด 0.60x118x0.05 เมตร    ตามแบบแปลน อบต.นาชุมแสง  พรอม

ตดิตัง้ปายโครงการขนาด 1.20x2.40 เมตร จํานวน 1 ปาย     ตัง้จายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในดานชุมชนและ

สังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน   

1.6  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 7 งบประมาณตัง้ไว  200,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การ กอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ในหมูบาน ซอย บานนายสายยัณห  พิมพศูนย    ขนาด ผิวจราจร  กวาง  3   

เมตร   ยาว  43  เมตรและผิวจราจรกวาง  4   เมตร   ยาว  36 เมตร    หนา  0.15   เมตร ไหลทางลูกรัง ขางละ 0- 
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0.50  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา  273  ตารางเมตร  ทอระบายน้ําคสล.ปากลิ้นรางช้ัน 3 Ф 0.40X1.00 ม.จํานวน  

5  ทอน พรอมยาแนวซอยหลังโรงเรียนนาชุมแสง   ขนาด ผิวจราจร  กวาง  4   เมตร   ยาว  29.80 เมตร  หนา  

0.15   เมตร ไหลทางลกูรัง ขางละ 0- 0.50  เมตร  หรอืมีพื้นที่ไมนอยกวา  119  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนกรม

โยธาธกิาร  ปายโครงการ  ขนาด  1.20 x 2.40  เมตร จํานวน   1 ปายตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในดาน

ชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานไฟฟาถนน   
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ละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 

องคการบรหิารสวนตําบลนาชุมแสง  อําเภอ ทุงฝน  จังหวัดอุดรธาน ี

รายจายงบกลาง 

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

1.   รายจายงบกลาง  (510000)  ตัง้ไวรวม   1,630,340      บาท  แยกเปน 

1.1 ประเภท  รายจายตามขอผูกพัน (111100)  ตัง้ไว   405,000  บาท  เพื่อเปนทุนการศกึษาบุคลากร 

ระดับปรญิญาตร ีและปรญิญาโท  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง

(00410) งานงบกลาง (00411) 

1.2 ประเภท เงนิสมบทกองทุนประกนัสงัคม(110300)  ตัง้ไว  200,000  บาท  เพื่อสมบทกองทนุประกนัสงัคม

ของพนักงานจาง อบต.  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏในดานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง(00410) งานงบ

กลาง (00411) 

1.3 ประเภท เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.)  (120100)  ตัง้ไว  110,000  

บาท  เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  ตัง้จายจากเงนิรายได ปรากฏใน

ดานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)   

 1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส(1110900) ตัง้ไว 180,000   บาท  เพื่อจายใหกบัผูปวยคนละ 500  

บาท/เดอืน ตามระเบยีบกําหนด ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง 

(00410)งานงบกลาง (00411)   

 1.5 ประเภท เงนิสํารองจาย(111000)  ตัง้ไว  655,340  บาท  ตัง้จายจากเงนิรายได 1,440  บาท  ตัง้จายจาก

เงนิอุดหนุนทั่วไป  653,900  บาท  ปรากฏในดานงบกลาง (00400)  แผนงานงบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)   

 1.6 ประเภท เงนิอุดหนุนกจิการที่เปนสาธารณประโยชน(610400)  ตัง้ไว 80,000   บาท  เพื่อจายเงนิสมทบ

กองทุนหลกัประกันสุขภาพตําบลนาชุมแสง  ตัง้จายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในดานงบกลาง (00400)  แผนงาน

งบกลาง (00410)งานงบกลาง (00411)   

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 



 45

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงาน  บริหารงานทัวไป  (00110) 

 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงานทวัไป 

(00111) 

งานวางแผนสวสัดิการและ

วิชาการ 

(00112) 

งานบริหารงานคลงั 

(00113) 

รวม 

งบบุคลากร 1,995,240 - 535,920 2,531,160 

งบดาํเนินการ 1,150,000 - 354,000 1,504,000 

งบลงทุน 579,438 - 55,000 634,438 

งบรายจ่ายอืนๆ - - - - 

งบอุดหนุน - - - - 

รวม 3,724,678 - 944,920 4,669,598 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
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องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงาน  รักษาความสงบภายใน  (00120)   

 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงานทวัไป

เกียวกบัรักษาความสงบ

ภายใน(00121) 

งานเทศกิจ 

(00122) 

งานป้องกนัภยัฝ่ายพล

เรือนและระงบัอคัคีภยั 

(00123) 

รวม 

งบบุคลากร - - 210,000 210,000 

งบดาํเนินการ - - - - 

งบลงทุน - - - - 

งบรายจ่ายอืนๆ - - - - 

งบอุดหนุน - - - - 

รวม   210,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 
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อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงาน การศึกษา  (00210) 

 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงาน

ทวัไปเกียวกบั

การศึกษา (00211) 

งานระดบัก่อนเรียน

และประถมศึกษา( 

00212) 

งานระดบั

มธัยมศึกษา 

(00213) 

งานศึกษาไม่กาํหนดระดบั 

(00214) 

งบบุคลากร 126,960 630,480 - - 

งบดาํเนินการ - 1,468,682 - - 

งบลงทุน - 160,000 - - 

งบรายจ่ายอืนๆ - - - - 

งบอุดหนุน - 1,490,000 - - 

รวม 126,960 3,749,162 - - 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงานสาธารณสุข  ( 00220) 

 

 งาน งานบริหารงานทวัไปเกียวกบั

สาธารณสุข (00211) 

งานโรงพยาบาล 

(00222) 

งานบริการสาธารณสุขและ

สาธารณสุขอืนๆ(00223) 

งานศนูยบ์ริการสาธารณสุข 

(00224) 

- - - - 

- - - - 

- - - - 
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งบรายจ่ายอืนๆ - - - - 

- - 155,000 - 

- - 155,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์(  00230) 

 

 งาน 

งบ 

งานบริหารทวัไปเกียวกบั

สงัคมสงเคราะห์ (00231) 

งานสวสัดิการสงัคมและ

สงัคมสงเคราะห์ (00232) 

รวม 

งบบุคลากร 122,400 - 122,400 

งบดาํเนินการ - - - 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ่ายอืนๆ - - - 

งบอุดหนุน - 5,000 5,000 

รวม 122,400 5,000 127,400 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 

 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงานทวัไปเกียวกบั

เคหะและชุมชน (00241) 

งานไฟฟ้าถนน 

(00242) 

งานส่วนสาธารณะ 

(00243) 

งานกาํจดัขยะ

มลู 

ฝอย (00244) 

งานบาํบดันาํ

(00245

งบบุคลากร 432,480 - - - - 

งบดาํเนินการ 170,000 - - - - 

งบลงทุน 487,000 - - - - 

งบรายจ่ายอืนๆ - - - - - 

งบอุดหนุน - - - - - 

รวม 1,089,480 1,187,400 - - 986,000

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   (00250) 

 

 งาน 

งบ 

งานบริหารทวัไปเกียวกบัสร้าง

ความเขม้แข็งของชุมชน(00251) 

งานส่งเสริมการสนบัสนุนความ

เขม้แข็งของชุมชน(00252) 

รวม 

งบบุคลากร - - - 

งบดาํเนินการ 35,000 45,000 485,000 
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งบลงทุน - - - 

งบรายจ่ายอืนๆ - - - 

งบอุดหนุน - 17,000 17,000 

รวม 35,000 467,000 502,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  ( 00260) 

 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงานทวัไปเกียวกบัศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ (00241) 

งานกีฬาและนนัทนาการ 

(00262) 

งานศาสนาและวฒันธรรม

ทอ้งถิน (00263) 

งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเทียว

งบบุคลากร - - - 

งบดาํเนินการ - 210,000 320,000 

งบลงทุน - - - 

งบรายจ่ายอืนๆ - - - 

งบอุดหนุน - 20,000 15,000 

รวม - 230,000 335,000 
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องค์การบริหารส่วนตาํบลนาชุมแสง 

อาํเภอทุ่งฝน   จงัหวดัอดุรธาน ี

 

แผนงานงบกลาง   (00410) 
 


