ข้ อบัญญัติตาบล
เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา

สารบัญ
หน้า

ส่ วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1

ส่ วนที่ 2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
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ส่ วนที่ 3
ประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามแผนงาน
รายละเอียดรายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน

8
11
22

ส่ วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา

1
คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ได้ประมาณการรายรับไว้
จานวน 13,149,900.-บาท และจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล ปี งบประมาณ 2551 จานวน 13,000,000.บาท โดยในส่ วนของรายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลจัดเก็บเอง
จะได้ปรับปรุ งการจัดเก็บให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และในส่ วนของงบประมาณรายจ่าย โดยกาหนดเงินรายจ่ายไว้ จานวน 26,149,900 .บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทาบริ การสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ซึ่งการจัดทา
งบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ)
นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริ หารส่ วนตาบล มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 1,714,464.42 บาท (ณ วันที่ 31
กรกฎาคม 2550)
2. การบริหารงบประมาณในปี ทีผ่ ่ านมาและปี ปัจจุบัน
ในปี งบประมาณที่ผา่ นมา แม้วา่ รายรับขององค์การบริ หารส่ วนตาบลจะมีจานวนจากัด เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริ การให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็
ตาม
แต่องค์การบริ หารส่ วนตาบลก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ต้ งั งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุก
รายการ
2.1 รายรั บ ปี งบประมาณ 2551 ประมาณการไว้ ดังนี ้ รวมทั้งสิ ้น 26,149,900.- บาท
รับจริ ง
ประมาณการ ประมาณการ
รายรับ
หมายเหตุ
ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ก. รายได้ ภาษีอากร
14,684,787.46 11,222,100.- 12,332,500.1. หมวดภาษีอากร
203,985.33
240,000.200,000.1.1 ภาษีบารุ งท้องที่
126,885.130,000.140,000.1.2 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
7,670.10,000.10,000.1.3 ภาษีป้าย
1,225,255.28
900,000.1,100,000.1.4 ภาษีสุรา
5,394,054.65 4,200,000.- 4,500,000.1.5 ภาษีสรรพสามิต
1.6 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
7,307,314.99 5,211,600.- 6,000,000.1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.8 ค่าธรรมเนียนมสิ ทธิ และนิ ติกรรมที่ดิน
234,052.349,500.200,000.-

2
รายรับ
1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.10 ค่าภาคหลวงแร่
1.11 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
1.12 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่ าไม้
ข. รายได้ ที่ไม่ ใช่ ภาษีอากร
1. หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรั บและใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฆ่าสัตว์
1.2 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ รา
1.3 ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร
1.4 ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้เสี ยง
1.5 ค่าอาชญาบัตร
1.6 ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม
1.7 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.8ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.9 ค่าปรับจราจรทางบก
2. หมวดรายได้ จากทรั พย์ สิน
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภค
3.1 รายได้จากการจาหน่ายน้ า
4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายแบบแปลน
4.2 ค่าเอกสารสอบราคา
4.3 เงินที่มีผอู ้ ุทิศให้
4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
4.5 ค่าสมัครสมาชิก อบต.
4.6 ค่าสมัครพนักงานจ้าง
ค. เงินช่ วยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล

รับจริ ง
ปี 2549
125,215.93
59,309.28
1,045.-

ประมาณการ
ปี 2550
110,000.20,000.50,000.1,000.-

ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2551
110,000.20,000.50,000.2,500.-

193,170.3,111.171,375.18,684.186,617.70
186,617.70

51,400.4,000.1,000.10,000.200.200.20,000.10,000.6,000.110,000.110,000.-

49,400.4,000.1,000.10,000.200.200.20,000.10,000.4,000.110,000.110,000.-

576,204.567,500.6,000.204.2,500.-

616,500.600,000.10,000.1,000.3,000.2,500.-

658,000.600,000.6,000.1,000.50,000.1,000.-

6,129,542.6,129,542.-

7,821,526.7,821,526.-

13,000,000.13,000,000.-
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2.2 รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป
- แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุ ข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
ด้ านเศรษฐกิจ
- อุตสาหกรรมการและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
ด้ านการดาเนินงานอื่น
- แผนงบกลาง

จ่ายจริ ง
ปี 2549

ประมาณการ
ปี 2550

ประมาณการ
ปี 2551

5,718,453.57
214,300.-

6,260,560.250,000.-

6,677,120.180,000.-

1,433,276.90
295,512.297,974.30
308,550.318,635.-

1,311,440.606,000.566,000.415,000.507,000.-

5,571,900.670,000.1,344,000.390,000.585,000.-

706,463.-

1,414,000.-

4,478,000.-

4,448,627.229,808.-

4,733,100.597,000.-

4,984,500.488,400.-

558,344.-

680,000.-

780,980.-

หมายเหตุ
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รายจ่ ายตามหมวดรายจ่ าย
หมวด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชัว่ คราว
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น
หมวดค่าครุ ภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

จ่ายจริ ง
ปี 2549
558,344.2,093,796.320,193.5,749,075.57
80,808.20
543,000.5,184,727.-

(ลงชื่อ)

ประมาณการ
ปี 2550
680,000.2,651,000.449,120.7,747,880.105,000.757,000.4,950,100.-

ประมาณการ
ปี 2551
780,980.2,807,600.720,000.13,036,420.210,000.3,610,400.4,984,500.-

วิวฒั น์ ไล่กระโทก
(นายวิวฒั น์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์

หมายเหตุ

ส่ วนที่ 2

ข้ อบัญญัติ
เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
.....................................
หลักการ
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้านการบริ หารทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ด้านบริ การชุมชนและสังคม
1. แผนงานเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. แผนงานสาธารณสุ ข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
4. แผนงานการศึกษา
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ค. ด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการเกษตร
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น ๆ
1. แผนงบกลาง

ยอดรวม

26,149,900.-

บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

6,677,120.180,000.-

บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

390,000.670,000.4,478,000.5,571,900.585,000.1,344,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

4,984,500.488,400.-

บาท
บาท

ยอดรวม

780,980.-

บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ ริ หาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จึงเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2551 เพือ่ สมาชิกสภาฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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ข้ อบัญญัติตาบล
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
....................................
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 87
จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริ หารส่ วนตาบลขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกุดโบสถ์ และโดยอนุมตั ิของนายอาเภอเสิ งสาง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติตาบลนี้เรี ยกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ข้อ 2. ข้อบัญญัติตาบลนี้ให้ใช้บญั ญัติต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
26,149,900.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ก. ด้านการบริ หารทัว่ ไป
(1) แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
ยอดรวม
6,677,120.- บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
180,000.บาท
ข. ด้านบริ การชุมชนและสังคม
(1) แผนงานเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม
390,000.บาท
(2) แผนงานสาธารณสุ ข
ยอดรวม
670,000.บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
4,478,000.- บาท
(4) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
5,571,900.- บาท
(5) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
585,000.บาท
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
1,344,000.- บาท
ค. ด้านเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
4,984,500.- บาท
(2) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
488,400.บาท
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
(1) แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
780,980.บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ 3
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการถ่ายโอน
ยอดรวม
บาท
ข้อ 6. ให้ประธานกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ หารปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่
ได้รับอนุมตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ข้อ 7. ให้ประธานกรรมการบริ หารมีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้

(ลงนาม)

วิวฒั น์ ไล่กระโทก
(นายวิวฒั น์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์

อนุมตั ิ
(ลงนาม) จารุ วฒั น์ เกลี้ยงเกลา
(นายจารุ วฒั น์ เกลี้ยงเกลา)
นายอาเภอเสิ งสาง

ส่ วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551

ของ

องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ ายตามหน่ วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
ก. รายได้ ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น
12,332,500.บาท
1. หมวดภาษีอากร รวม
12,332,500.- บาท แยกเป็ น
1.1 ภาษีบารุ งท้องที่ จานวน 200,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
โดยประมาณการตามที่คาดว่าจะเก็บได้
1.2 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
จานวน 140,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่ งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.3 ภาษีป้าย จานวน 10,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาด
ว่าจะสามารถเร่ งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายได้เท่าปี ที่ผา่ นมา
1.4 ภาษีสุรา จานวน 1,100,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.5 ภาษีสรรพสามิต จานวน 4,500,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมที่ดิน จานวน 200,000.- บาท คาชี้แจงประมาณ
การไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปี ที่ผา่ นมา
1.7 ภาษีรถยนต์หรื อล้อเลื่อน จานวน - บาท คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จานวน 6,000,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากยิง่ ขึ้น
1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 110,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่อง
จากคาดว่าจะได้รับการจัดเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.10 ภาษีค่าภาคหลวงแร่ จานวน 20,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.11 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม จานวน 50,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.12 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่ าไม้ จานวน 2,500.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่า
ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากยิง่ ขึ้น
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ข. รายได้ ที่มิใช่ ภาษีอากร
1. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต รวม 49,400.- บาท แยกเป็ น
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ จานวน 4,000.- บาท คาชี้แจง
ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุ รา จานวน 1,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้
เท่ากับปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 10,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่า
ปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าปี ที่ผา่ นมา
1.4 ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้เสี ยง จานวน - บาท คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
1.5 ค่าอาชญาบัตร จานวน 200.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนันเพิ่ม จานวน 200.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้ง
รับไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.7 ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 20,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีงานก่อสร้างในปริ มาณเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.8 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ตั้งไว้ 10,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้
เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.9 ค่าปรับจราจรทางบก จานวน 4,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรน้อยกว่าปี ที่ผา่ นมา
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน 110,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
3. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

-

บาท

4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด รวม 658,000.- บาท แยกเป็ น
4.1 ค่าขายแบบแปลน จานวน 600,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีผซู ้ ้ือแบบแปลนเพิ่มขึ้น
4.2 ค่าเอกสารสอบราคา จานวน 6,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดจะมีงานก่อสร้างน้อยกว่าปี ที่ผา่ นมา
4.3 เงินที่มีผอู ้ ุทิศให้ จานวน - บาท คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
4.4 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จานวน 1,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
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4.5 ค่าสมัครสมาชิก อบต. จานวน 50,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปี
ที่ผา่ นมา เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกสภาฯ อบต.
4.6 ค่าสมัครพนักงานจ้าง จานวน 1,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้นอ้ ยกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าการขยายงานของ อบต.มีอตั ราใกล้เคียงกับปี ที่แล้ว
ค. เงินช่ วยเหลือ
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
13,000,000.- บาท
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล จานวน 13,000,000.- บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานสานักปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 6,441,120.บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 6,441,120.บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 1,428,800 .- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 519,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิ ติกร เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.2 ประเภทเงิ น เดื อ น/ ค่ าตอบแทนผูบ้ ริ ห าร ตั้งไว้ 272,800.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล รองนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.3 ประเภทเงินเดือน/ค่าตอบแทนเลขานุ การ ตั้งไว้ 66,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงิน ตอบแทน
เงินเดื อนเลขานุ การนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของปลัดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.5 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ตั้งไว้ 35,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
ส่ วนตาบลตาแหน่ ง นิ ติกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี
พิเศษ (เงินโบนัส) ของพนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
ค่ าจ้ างประจา
1.1.7 ประเภท ค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 82,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างประจาให้แก่
ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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1.1.8 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราว
ลูกจ้างประจาตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 146,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 122,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 4,592,320.- บาท
ค่ าตอบแทน
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
ตั้งไว้ 2,080,320.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ให้แก่
- ประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
93,500.บาท
- รองประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
70,070.บาท
- สมาชิกสภาฯ จานวน 33 คน
เป็ นเงิน
1,851,300.- บาท
- เลขานุการสภาฯ
เป็ นเงิน
65,450.บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้
80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุมให้แก่
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 36 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.3 ประเภทค่าตอบแทนแผนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิ เบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรให้แก่คณะผูบ้ ริ หาร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
1.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้
50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
ช่ วยเหลื อค่ารั กษาพยาบาลให้แ ก่ พนักงานส่ ว นตาบล และผูม้ ี สิทธิ เบิ ก ตั้งจ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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1.3.7 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงิน
ช่ วยเหลื อค่ารั กษาพยาบาลให้แก่ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ี สิทธิ เบิ ก ตั้งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.8 ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้
100,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตรวจการจ้างของคณะกรรมการ ตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.9 ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าตอบแทนให้ผูป้ ฎิ บตั ิ ราชการอันเป็ นประโยชน์ต่อองค์ก าร
บริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ เป็ นเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
ค่ าใช้ สอย
1.3.10 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ, ค่าตักสิ่ งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก, ค่าเบี้ยประกันภัย
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.11 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
1.3.12 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้
100,000 .- บาท เพื่อ
จ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้ องกัน แก้ไ ขปั ญหาเกี่ ย วกับยาเสพติ ด ตั้งจ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
1.3.13 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้
20,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บา้ น ตาบล เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเข้มแข็งของ
ชุมชน
1.3.14 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
- ค่าของขวัญ ของรางวัล หรื อเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจา
เป็ นและเหมาะสม
- ค่าพวงมาลัย, ช่อดอกไม้, กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญ
ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็ น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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1.3.15 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.16 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
1.3.17 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าใช้จ่ายโครงการตามกิจกรรม หมู่บา้ นน่ าอยู่ เช่น การปรับปรุ งภูมิทศั น์ การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความ
เข้มแข็งของชุมชน
1.3.18 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ. และค่าจ้างบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ
1.3.19 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึ กอบรม / ทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
1.3.20 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ ตั้งไว้ 280,000.- เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.21 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึ กอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริ หารงานแบบบูรณาการผูน้ า ของตาบลกุดโบสถ์ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.22 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
โครงการฝึ กอบรมกลุ่มพัฒนาสตรี ตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
1.3.23 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
450,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.24 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้
200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย ตามโครงการบ้านคนจน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
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1.3.25 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย ตามโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.3.26 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรมประชาธิ ปไตย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
1.3.27 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้ องกันแก้ไขอุบตั ิเหตุทางถนน ตั้งจ่ายจากเงิ นรายได้
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
1.3.28 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมายาม
รักษาความปลอดภัยที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
ค่ าวัสดุ
1.3.29 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุที่ใช้
ในการโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้าย ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร์ สี ฟิ ล์ม พู่กนั
วารสาร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 190,000.- บาท แยกเป็ น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000.บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าของสานักงาน
และค่าไฟจาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ สาหรับที่ทาการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4.3 ประเภทค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตู ้
ไปรษณี ย ์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4.4 ประเภทค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่ อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 84,000.- บาท แยกเป็ น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 30,000.- บาท ตามโครงการ
หมู่บา้ นน่าอยู่ ปลอดอบายมุข เอาชนะยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(2) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 50,000.- บาท ตามโครงการเพิ่ม
ศักยภาพการบริ หารราชการอาเภอแบบบูรณาการ ประจาปี 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(3) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสี มา ตั้งไว้ 4,000.- บาท ตามโครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสี มา ประจาปี 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,210,000.บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้ง 1,210,000.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 640,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้
580,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ น เดื อ น
ให้แก่หวั หน้าส่ วนการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงาน
ส่ วนตาบล ตาแหน่ ง เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิ นและบัญชี เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 570,000.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
1.2.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
1.2.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
ค่ าใช้ สอย
1.2.3 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรม
เนี ยมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ เช่น ค่าบริ การถ่ายเอกสาร ค่าล้างอัดภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
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1.2.4 ประเภท รายจ่ายเพื่อบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาหรื อซ่ อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ เช่ น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องอัดสาเนาเครื่ องถ่ายเอกสาร
รถจักรยานยนต์ เครื่ องปรับอากาศ ตู ้ โต๊ะ และค่าบารุ งรักษาเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่ าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
ค่ าวัสดุ
1.2.6 ประเภท ค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซื้อสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่ า ง ๆ เช่ น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดิ น สอ ฯลฯ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง งานบริ หารงานคลัง
1.2.7 ประเภท ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ า ช้อนส้อม ถ้วยชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2.8 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นน้ ามัน
เบนซิน โซล่า น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงาน
คลัง
1.2.9 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิว เตอร์ เช่ น แผ่นดิ สก์ เทปบันทึ กข้อมูล หัวพิมพ์หรื อแถบพิมพ์ผงหมึ ก ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 6,328,500.- บาท แยกเป็ น
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ รวม 1,344,000.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 360,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 336,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
หัวหน้าส่ วนโยธา นายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภท เงิ นเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าครองชี พชั่วคราว ของ
พนักงานส่ วนตาบล ตาแหน่ง นายช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 94,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตามภารกิจหรื อพนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.2.2 ประเภทเงิ น เพิ่ มต่ าง ๆ ตั้งไว้ 24,000.- บาท เพื่อจ่ า ยเป็ นเงิ น ค่า ครองชี พ ชั่ว คราวของ
พนักงานจ้างตามภารกิจหรื อพนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 200,000.- บาท
ค่ าตอบแทน
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ค่ าใช้ สอย
1.3.2 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้
40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การและค่าใช้จ่าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้ง
ไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างแรงงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้ นภายในตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
ค่ าวัสดุ
1.3.5 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 690,000.-บาท แยกเป็ น
1.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอครบุรี ตั้งไว้ 680,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านสมบัติพฒั นา หมู่ 13
1. แผนกแรงต่าภายนอก
- รื้ อถอนเสา คอร. ขนาด 8,9 เมตร จานวน 4,4 ต้น (ตามลาดับ)
- ปักเสา คอร. ขนาด 8,9 เมตร จานวน 39,2 ต้น (ตามลาดับ)
- พาดสายอลูมิเนียมหุม้ ฉนวนและเปลือย ขนาด 50 ต.มม. จานวน 2 เส้น
ระยะทาง 1,240 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุม้ ฉนวนและเปลือย ขนาด 50 ต.มม. จานวน 3 เส้น
ระยะทาง 360 เมตร
2. แผนกแรงสู งภายนอก
- ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร จานวน 15 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.มม. จานวน 2 เส้น ระยะทาง 1,000
เมตร
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3. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22,000 – 400/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ.
จานวน 1 เครื่ อง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(2) อุดหนุนการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคอาเภอครบุรี ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่า
ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 1
1. แผนกแรงต่าภายนอก
- ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร จานวน 1 ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมหุม้ ฉนวนและเปลือย ขนาด 50 ต.มม. จานวน 2 เส้น
ระยะทาง 17 เมตร
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
2. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 4,984,500.- บาท
หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง ตั้งไว้ 4,984,500.- บาท
2.1 ค่ าครุภัณฑ์ ตั้งไว้
- บาท
2.2 ค่ าทีด่ นิ และสิ่ งก่อสร้ าง ตั้งไว้ 4,984,500.- บาท
2.2.1 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 313,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านท่า
เยีย่ ม หมู่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 1,550 ตารางเมตร ป้าย
โครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.2 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 307,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้าน
หนองลุมปุ๊ ก หมู่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 235 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 1,175 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.3 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 357,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล
บ้านหนองสนวน หมู่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 1,750 ตาราง
เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.4 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 290,000บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้าน
หนองแดง หมู่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 290 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 1,450 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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2.2.5 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 317,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล
บ้านโคกโจด หมู่ 8 สายที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 900
ตารางเมตร สายที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 650 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.6 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 865,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล
บ้านดอนโบสถ์ - บ้านดอนโบสถ์พฒั นา หมู่ 9 - หมู่ 16 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 671 เมตร พื้นที่
ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 4,026 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.7 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 242,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล
บ้านหนองรังกา หมู่ 10 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.8 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้าน
ใหม่โนนทอง หมู่11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.10 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย
ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.9 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 369,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล
บ้านดอนไร่ หมู่ 12 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 516 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 2,064 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.10 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 283,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล
บ้านเตาเหล็กท่าช้าง หมู่ 15 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่นอ้ ยกว่า 1,100 ตาราง
เมตร และวางท่อ คสล. อัดแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 1 จุด รวม 11 ท่อน ป้ายโครงการ
1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.11 ประเภทงานอาคาร ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างศาลาประชาคมบ้านดอน
โบสถ์พฒั นา หมู่ 16 ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร สู ง 3.50 เมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ
แปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็ นเงิน 207,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป เป็ นเงิน
53,000 บาท ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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2.2.12 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 231,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่ การเกษตร
บ้านกุดโบสถ์ หมู่ 1 ทาการลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จานวน 1 จุด รวม 7
ท่อน พร้อมเทคอนกรี ตหน้าท่อ-ท้ายท่อ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.13 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่ การเกษตร
บ้านโคกโจด หมู่ 8 โดยทาการขุดดินสองข้างทางขนาดความกว้าง 1 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ยาว 800 เมตรและ
ทาการลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับ
แน่น และวางท่อ คสล. อัดแรง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 4 จุดๆละ 7 ท่อน รวม 28 ท่อน
พร้อมเทคอนกรี ตหน้าท่อ-ท้ายท่อ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.14 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 229,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่ การเกษตร
บ้านท่าเยีย่ มพัฒนา หมู่ 18 ทาการลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,600 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น และวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 3 จุดๆ
ละ 5 ท่อน รวม 15 ท่อน พร้อมเทคอนกรี ตหน้าท่อ-ท้ายท่อ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุด
โบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.2.15 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 259,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่ การเกษตร
บ้านโคกเตาเหล็ก-บ้านหนองลุมปุ๊ ก-บ้านดอนไร่ -บ้านท่าเยีย่ มพัฒนา หมู่ 4-หมู่ 3-หมู่ 12-หมู่ 18 โดยทาการ
ลงดินถมขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 517 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร และทาการลงลูกรังขนาดผิว
จราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น และวางท่อ
คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จานวน 1 จุด (วางท่อคู่) รวม 14 ท่อน พร้อมเทคอนกรี ตหน้าท่อท้ายท่อ, วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมเทคอนกรี ตหน้า
ท่อ-ท้ายท่อ, วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อมเท
คอนกรี ตหน้าท่อ-ท้ายท่อ ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.16 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 164,000 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่ การเกษตร
บ้านดอนโบสถ์ - บ้านดอนโบสถ์พฒั นา หมู่ 9 – หมู่ 16 สายที่ 1 โดยทาการลงดินถมขนาดความกว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร สู งเฉลี่ย 0.50 เมตร และทาการลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรพร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดความกว้าง 1 เมตร ยาว 6
เมตรจานวน 1 ตัว สายที่ 2 ทาการลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย
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0.15 เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.17 ประเภทงานถนน ตั้งไว้ 88,500 บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้าน
หนองรังกา หมู่ 10 ทาการลงลูกรังขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พร้อมปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 6,156,900.- บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้
6,156,900.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 140,400.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 128,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
นักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.1.2 ประเภท เงิ นเพิ่มต่ าง ๆ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าครองชี พ ชั่วคราว ของ
พนักงานส่ วนตาบล ตาแหน่ ง นักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 480,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 385,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว่ ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 2,890,100.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงาน
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ค่ าใช้ สอย
1.3.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยม
ลงทะเบี ย นต่ า ง ๆ ค่ า จ้า งเหมาบริ ก าร ฯลฯ ตั้ง จ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาบลต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงานประเพณี แห่ เทียนเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงาน ประเพณี สงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและวิธีการ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ เช่น ค่าชุดกีฬา ฯลฯ ในการส่ งทีมนักกีฬา ของตาบลเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1.3.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 300,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดทาอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตาเหล็กลุมปุ๊ ก ,ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.9 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
1.2.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมายาม
รักษาความปลอดภัยศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุ บาล 3 ขวบ) ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนอง
แดง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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1.3.11 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุ งรักษาซ่ อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 107,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
บารุ งรักษาซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตา
เหล็กลุมปุ๊ ก ,ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
วัสดุ
1.3.12 ประเภทวัสดุ โฆษณา และเผยแพร่ ตั้งไว้ 66,000.- บาท เพื่อจัดซื้ อหนังสื อพิมพ์และ
วารสารให้กบั หมู่บา้ น และวัสดุการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
1.3.13 ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์กีฬาหมู่บา้ น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1.3.14 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจัดซื้ ออาหารเสริ ม (นม) ของศูนย์พฒั นาเด็ก
ก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตาเหล็กลุมปุ๊ ก ,ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนตาบล
กุด โบสถ์ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารงานทั่ว ไปเกี่ ย วกับ
การศึกษา
1.3.15 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 1,440,000.- บาท เพื่อจัดซื้ ออาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยนในเขต
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล 7 แห่ ง ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.16 ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจัดซื้ อวัสดุการศึกษา เช่นค่าสื่ อการเรี ยน
การสอน ของเล่นสาหรับเด็กนักเรี ยน ฯลฯ ของศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่ อนวัยเรี ยนบ้านเตาเหล็กลุมปุ๊ ก ,ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้าน
หนองแดง และศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.17 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าสิ่ งของเครื่ องใช้ต่าง ๆ
เช่น น้ าดื่ม แปรงสี ฟัน ยาสี ฟัน แป้ง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3
ขวบ) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตาเหล็กลุมปุ๊ ก , ศูนย์พฒั นาเด็ก
ก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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1.3.18 ประเภทวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น
ยาสามัญประจาบ้าน ฯลฯ ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุ บาล 3 ขวบ) ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตาเหล็กลุมปุ๊ ก , ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์
พัฒ นาเด็ก ก่ อ นวัย เรี ย นองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลกุด โบสถ์ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 20,000.- บาท
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าของศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน
(อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึ กษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ ยวกับ
การศึกษา
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 2,626,400.- บาท แยกเป็ น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโคกโจด ตั้งไว้ 130,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านโคกโจด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านท่าเยีย่ ม ตั้งไว้ 220,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านท่าเยี่ยม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านเตาเหล็ก- ลุมปุ๊ ก ตั้งไว้ 375,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านเตาเหล็ก- ลุมปุ๊ ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(4) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองสนวน ตั้งไว้ 282,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรี ย นบ้า นหนองสนวน ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(5) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งไว้ 343,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(6) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 426,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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(7) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งไว้ 219,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(8) อุดหนุนศูนย์กีฬาตาบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของศูนย์กีฬา
ตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
(9) อุดหนุ นที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการมหกรรมกี ฬ าต้านยาเสพติ ด อาเภอเสิ งสาง ประจ าปี 2551 ตั้งจ่ ายจากเงิ น รายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
(10) อุดหนุ นโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรี ยนตาบลกุดโบสถ์ ครั้งที่ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
(11) อุดหนุ นโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการค่ายพักแรมลูกเสื อ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่ นใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาและนันทนาการ งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
(12) อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้านกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายตาม
โครงการกิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการ
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
(13) อุดหนุ นวัดโคกโจด ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระ
ธรรมทูตอาเภอเสิ งสาง ประจาปี 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(14) อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้านกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ ายตาม
โครงการศูนย์ส่งเสริ มสุ ขภาพสวนสมุนไพร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(15) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านท่าเยีย่ ม ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปรับปรุ งภูมิทศั น์ในโรงเรี ยน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
(16) อุดหนุ นโรงเรี ยนบ้านโจกโจด ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ าย ตาม
โครงการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ระดับปฐมวัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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(17) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ ก ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุ งแหล่งเรี ยนรู ้ภายในโรงเรี ยน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(18) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองสนวน ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์ภายในโรงเรี ยน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(19) อุ ดหนุ นโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
(20) อุดหนุ นโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปรับปรุ งห้องคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(21) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ นหนองสนวน หมู่ 5 ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณี บุญบั้งไฟ ตั้งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 4,744,000.- บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 4,744,000.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 110,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 98,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน ให้แก่เจ้า
พนักงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุ ข
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราว ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุ ข งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
1.2 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 4,444,000.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
1.2.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
ค่ าใช้ สอย
1.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 15,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียน ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข

1.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 160,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก มีค่าใช้จ่ายคือ
- น้ ายาเคมี, สารกาจัดยุงลาย
- น้ ามันผสมน้ ายาเคมี
- น้ ามันเติมเครื่ องพ่นหมอกควัน
- ค่าจ้างเหมาแรงงานพ่นหมอกควัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
1.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึ กอบรมอาหารปลอดภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การ
สาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
1.2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตาม โครงการสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การ
สาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
1.2.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้
10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
1.2.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้
3,486,000.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.2.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้
588,000.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
วัสดุ
1.2.9 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรื อการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า เช่น วัคซีน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
1.3 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 190,000.- บาท แยกเป็ น
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐหรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์ และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V
อาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 10,000.- บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์
และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. ตามโครงการสมาคมแม่บา้ นมหาดไทย ร่ วมใจต้านภัยเอดส์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
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นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12
สิ งหาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานโรงพยาบาล
(2) อุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานประจาหมู่บา้ นในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลกุดโบสถ์ 18 หมู่บา้ น ตั้งไว้ 180,000.- บาท ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุ ขมูลฐานในเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบล
- บ้านกุดโบสถ์
จานวน
10,000.บาท
- บ้านท่าเยีย่ ม
จานวน
10,000.บาท
- บ้านหนองลุมปุ๊ ก
จานวน
10,000.บาท
- บ้านโคกเตาเหล็ก
จานวน
10,000.บาท
- บ้านหนองสนวน
จานวน
10,000.บาท
- บ้านสมบัติเจริ ญ
จานวน
10,000.บาท
- บ้านหนองแดง
จานวน
10,000.บาท
- บ้านโคกโจด
จานวน
10,000.บาท
- บ้านดอนโบสถ์
จานวน
10,000.บาท
- บ้านหนองรังกา
จานวน
10,000.บาท
- บ้านใหม่โนนทอง จานวน
10,000.บาท
- บ้านดอนไร่
จานวน
10,000.บาท
- บ้านสมบัติพฒั นา
จานวน
10,000.บาท
- บ้านหนองบัวแดง จานวน
10,000.บาท
- บ้านเตาเหล็กท่าช้าง จานวน
10,000.บาท
- บ้านดอนโบสถ์พฒั นา จานวน
10,000.บาท
- บ้านหนองสนวนพัฒนา จานวน
10,000.บาท
- บ้านท่าเยีย่ มพัฒนา จานวน
10,000.บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุ ขอื่น
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนส่ งเสริมการเกษตร
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 488,400.บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 488,400.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 128,400.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 116,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือน ให้แก่
นักวิชาการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราว ให้แก่
พนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส่ งเสริ มการเกษตร
1.2 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 340,000.- บาท
ค่ าตอบแทน
1.2.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ ม
การเกษตร
ค่ าใช้ สอย
1.2.2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 10,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ ม
การเกษตร
1.2.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และพระราช
เสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริ มการเกษตร
1.2.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 10,000.บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
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1.2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่ าไม้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
1.2.6 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
ในการจัดอบรม / ศึกษาดูงานโครงการเพิม่ ผลผลิตการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
1.2.7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึ กอบรมการผลิตพืชที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
1.3 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 20,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์ โดยอุดหนุนที่ทา
การปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตามโครงการมหกรรมพืชพันธุ์ มันหัวใหญ่ รวมใจชาวเสิ ง
สาง ประจาปี 2551 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายงบกลาง
1. รายจ่ ายงบกลาง ตั้งไว้ 780,980.- บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 323,499.- บาท แยกเป็ น
(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 131,499.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจาปี งบประมาณ
ทัว่ ไป (ตามหนังสื อจังหวัดนครราชสี มา ด่วนมาก ที่ นม 0018.2/ว 3272 ลงวันที่ 1 กันยายน 2543) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(2) เงิ น สมทบกองทุ น ประกัน สัง คม ตั้งไว้ 72,000.-บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ นค่า เงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคมสาหรับลูกจ้างชัว่ คราวขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง
(3) เงินรายจ่ายเพื่อการศึกษา ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นทุนการศึกษาหรื อพัฒนาองค์
ความรู ้ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทให้กบั ผูบ้ ริ หาร สมาชิ กสภาฯ พนักงานส่ วนตาบล และลูกจ้าง
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงบกลาง
1.2 ประเภทเงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 457,481.- บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณี จาเป็ น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
เรื่ อง ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2551
………………………………
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และหนังสื ออนุมตั ิของนายอาเภอ
เสิ งสาง ที่ มท 0834.35/1152 ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2548 องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ จึงขอ
ประกาศใช้ขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2551
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กันยายน พ.ศ. 2550

(นายวิวฒั น์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์

ที่ นม 73801/

ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
228 หมู่ 1 ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง
จังหวัดนครราชสี มา 30330
กันยายน 2550

เรื่ อง ส่ งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2551
เรี ยน นายอาเภอเสิ งสาง
อ้างถึง หนังสื ออาเภอเสิ งสาง ที่ มท 0834.35/ 1152 ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2548
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2551 จานวน 2 ชุด
2. สาเนาประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 2 ชุด
ตามหนังสื อที่อา้ งถึง อาเภอฯ แจ้งการอนุมตั ิขอ้ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ 2550 องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ นั้น องค์การบริ หารส่ วนตาบลจึงได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เสร็จเรี ยบร้อยแล้ว และได้จดั ส่ งสาเนาข้อบัญญัติงบประมาณฯ พร้อม
สาเนาประกาศองค์การบริ หารส่ วนตาบล มาพร้อมหนังสื อนี้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวฒั น์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
สานักปลัด อบต.
งานธุรการ
โทร. 0-4443-8077

ที่ นม 73801/

ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
228 หมู่ 1 ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง
จังหวัดนครราชสี มา 30330
สิ งหาคม 2549

เรื่ อง ส่ งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2551
เรี ยน นายอาเภอเสิ งสาง
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. ร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2550
จานวน 2 ชุด
2. สาเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ /2549 ครั้งที่ 1 จานวน 1 ชุด
3. สาเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ
จานวน 1 ชุด
4. สาเนาบันทึกการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ /2549 ครั้งที่ 2 จานวน 1 ชุด
5. รายละเอียดประมาณการโครงการ
จานวน 1 ชุด
พร้อมหนังสื อนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ได้จดั ส่ งร่ างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2550 ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ เพื่อนายอาเภอเสิ งสางพิจารณา
อนุมตั ิให้เป็ นข้อบัญญัติตาบล เรื่ อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ 2550 ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวฒั น์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
สานักปลัด อบต.
งานธุรการ
โทร. 0-4443-8077

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานคลัง เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. เพื่อให้การบริ หารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทานิ ติกรรมต่างๆ ขององค์กรปกครองส่ วนตาบล เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานที่ทา
1. การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานคลัง
3. การดาเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
2. การจัดเก็บข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทางบประมาณ
4. จัดเก็บข้อมูลจัดทางบประมาณ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งบประมาณ
5,467,120.- บาท
2. ส่ วนการคลัง
งบประมาณ

งาน
1. งานบริ หารทัว่ ไป
2. งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
3. งานบริ หารงานคลัง
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา
1,428,800.-

146,000.-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
3,662,320.40,000.-

640,000.2,068,800.-

146,000.-

570,000.4,272,320.-

ค่าจ้าง
ชัว่ คราว

เงิน
สาธารณูปโภค อุดหนุน
ค่า

รายจ่าย
อื่น

190,000.-

-

-

190,000.-

-

-

1,210,000.- บาท

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ
รวม
สิ่ งก่อสร้าง
5,427,120.40,000.-

1,210,000.6,677,120.-

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
สานักปลัด
สานักปลัด

00111
00112

ส่ วนการคลัง

00113

รหัส
บัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบและป้องกันภัย
งานที่ทา
1. โครงการฝึ กอบรม / ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
2. จัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปี ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขอุบตั ิเหตุทางถนน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งบประมาณ
180,000.บาท
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าจ้าง
ค่า
เงิน
รายจ่าย
งาน
และค่าจ้าง
ใช้สอยและ
ที่ดินและ
รวม
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ประจา
วัสดุ
สิ่ งก่อสร้าง
งานบริ หารทัว่ ไป
180,000.180,000.เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
รวม

-

-

180,000.-

-

-

-

-

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
สานักปลัด

รหัส
บัญชี
00121

180,000.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริการชุ มชนและสังคม แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
2. ส่ งเสริ มความรู ้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งานที่ทา
1. งานส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมแก้ไขปัญหาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งบประมาณ 390,000.- บาท
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าจ้าง
ค่า
เงิน
รายจ่าย
งาน
และค่าจ้าง
ใช้สอยและ
ที่ดินและ
รวม
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ประจา
วัสดุ
สิ่ งก่อสร้าง
งานส่ งเสริ มและ
310,000.80,000.390,000.สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

-

-

310,000.-

-

80,000.-

-

-

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
สานักปลัด

รหัส
บัญชี
00252

390,000.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริการชุ มชนและสังคม แผนงานสาธารณสุ ข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริ การเกี่ยวกับการสาธารณสุ ขเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อรณรงค์ และป้องกันโรคติดต่อ 3. เพื่อสนับสนุนศูนย์โรคเอดส์ฯ
งานที่ทา
1. งานบริ การทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2. งานโรงพยาบาล
3. งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อม
งบประมาณ 670,000.- บาท
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
หน่วยงาน
ค่าจ้าง
ค่า
เงิน
รายจ่าย
งาน
และค่าจ้าง
ใช้สอยและ
ที่ดินและ
รวม
เจ้าของ
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ประจา
วัสดุ
สิ่ งก่อสร้าง
สิ่ งก่อสร้าง
1. งานบริ การทัว่ ไป
110,000.40,000.150,000.- ส่วนสาธารณสุขฯ
เกี่ยวกับสาธารณสุ ข
2. งานโรงพยาบาล
10,000.10,000.- ส่วนสาธารณสุขฯ
3. งานบริ การ
330,000.180,000.510,000.- ส่วนสาธารณสุขฯ
สาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุ ขอื่น
รวม

110,000.-

-

370,000.-

-

190,000.-

-

-

รหัส
บัญชี
00221
00222
00223

670,000.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริการชุ มชนและสังคม แผนงานสั งคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเคราะห์ราษฎรที่ดอ้ ยโอกาสทางสังคม เช่น คนชรา ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ ผูท้ ี่ไม่มีที่ทากิน เป็ นต้น
2. เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บา้ น
3. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎร ตามโครงการซ่อมแซมช่วยเหลือบ้านคนจน
4. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวยากจน ตามโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน
งานที่ทา
1. งานสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัด งบประมาณ
404,000.- บาท
2. ส่ วนสาธารณสุ ข
งบประมาณ

งาน
1. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา
-

ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
400,000.4,074,000.4,474,000.-

ค่า
เงิน
สาธารณูปโภค อุดหนุน
-

4,000.4,000.-

4,074,000.-

รายจ่าย
อื่น
-

บาท

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
หน่วยงาน
รหัส
ที่ดินและ
รวม
เจ้าของ
บัญชี
สิ่ งก่อสร้าง
สิ่ งก่อสร้าง
404,000.สานักปลัด 00232
4,074,000.- ส่วนสาธารณฯ 00232
4,478,000.-

15

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริการชุ มชนและสังคม แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรี ยน และเด็กในโรงเรี ยนได้รับการพัฒนาในการเรี ยนรู ้อย่างมีศกั ยภาพ
2. ส่ งเสริ มความรู ้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งานทีท่ า
1. งานบริ การทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณ 5,571,900.- บาท
งาน
1. งานบริ การทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานศึกษาไม่กาหนด
ระดับ
รวม

เงินเดือน
และค่าจ้าง
ประจา
140,400.-

480,000.-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
2,399,100.-

-

-

140,400.-

480,000.-

ค่าจ้าง
ชัว่ คราว

-

ค่าครุ ภณั ฑ์
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

5,415,900.-

90,000.-

-

-

156,000.-

2,466,400

-

-

5,571,900.-

ค่า
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

20,000.-

2,376,400.-

66,000.-

-

2,465,100.-

20,000.-

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
ส่ วน
การศึกษาฯ
ส่ วน
การศึกษาฯ

รหัส
บัญชี
00211

00214
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริการชุ มชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทะนุบารุ งและส่ งเสริ มการศาสนา
งานที่ทา
1. งานบริ การทัว่ ไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
เงินเดือน
ค่าจ้าง
งาน
และค่าจ้าง
ชัว่ คราว
ประจา
1. งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
2. งานกีฬาและ
นันทนาการ
รวม
-

2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนงานประเพณี ต่าง ๆ

3. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

2. งานกีฬาและนันทนาการ
งบประมาณ 585,000.บาท
ค่าตอบแทน
ค่า
เงิน
รายจ่าย
ใช้สอยและ
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
วัสดุ
150,000.20,000.-

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

170,000.-

รวม

275,000.-

-

140,000.-

-

-

415,000.-

425,000.-

-

160,000.-

-

-

585,000.-

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
ส่ วน
การศึกษาฯ
ส่ วน
การศึกษาฯ

รหัส
บัญชี
00263
00262
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านบริการชุ มชนและสังคม แผนงานเคหะและชุ มชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บริ หารทัว่ ไป และการบริ หารงานบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อให้พ้นื ที่ตาบลมีสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานที่ดี
งานที่ทา
1. การบริ หารงานทัว่ ไป และการบริ หารงานบุคคล
2. งานไฟฟ้าถนน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนโยธา
งบประมาณ 1,344,000.- บาท
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
ค่า
เงิน
งาน
และค่าจ้าง
ใช้สอยและ
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
ประจา
วัสดุ
1. งานบริ หารทัว่ ไป
360,000.94,000.90,000.เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ้าถนน
110,000.690,000.รวม

360,000.-

94,000.-

200,000.-

-

690,000.-

-

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

-

รายจ่าย
อื่น

544,000.-

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
ส่ วนโยธา

00241

-

800,000.-

ส่ วนโยธา

00242

-

1,344,000.-

รวม

รหัส
บัญชี

18

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร
งานที่ทา
1. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ส่ วนโยธา
งบประมาณ
4,984,500.- บาท
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
ค่า
เงิน
งาน
และค่าจ้าง
ใช้สอยและ
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
ประจา
วัสดุ
1. งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน

รวม

-

-

-

-

-

-

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ
รวม
สิ่ งก่อสร้าง
4,984,500.- 4,984,500.-

-

4,984,500.- 4,984,500.-

รายจ่าย
อื่น

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
ส่ วนโยธา

รหัส
บัญชี
00312
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน ด้ านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มและดูแลทรัพยากรป่ าไม้ตามแนวพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
งานที่ทา
1. งานอนุรักษ์แหล่งน้ า ป่ าไม้
2. งานส่ งเสริ มการเกษตร
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนส่ งเสริ มการเกษตร
งบประมาณ 488,400.- บาท
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
ค่า
เงิน
รายจ่าย
งาน
และค่าจ้าง
ใช้สอยและ
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ประจา
วัสดุ

ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง

รวม

1. งานส่ งเสริ มการเกษตร

128,400.-

-

240,000.-

-

20,000.-

-

-

388,400.-

2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่ าไม้

-

-

100,000.-

-

-

-

-

100,000.-

รวม

128,400.-

-

340,000.-

-

20,000.-

-

-

488,400.-

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
ส่ วนส่ งเสริ ม
การเกษตร
ส่ วนส่ งเสริ ม
การเกษตร

รหัส
บัญชี
00321
00322
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2551
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใด โดยเฉพาะเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริ หารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
งานที่ทา
1. บริ หารงานตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสารองจ่ายไว้ใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการไว้ล่วงหน้า
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล
งบประมาณ 780,980.- บาท
ค่าตอบแทน
ค่าครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าจ้าง
ค่า
เงิน
รายจ่าย
ใช้สอยและ
งาน
งบกลาง
ที่ดินและ
รวม
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
วัสดุ
สิ่ งก่อสร้าง
งบกลาง
780,980.780,980.-

รวม

780,980.-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
สานักปลัด

รหัส
บัญชี
00411

780,980.-
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