ข้ อบัญญัติตาบล
เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา

สารบัญ
หน้า

ส่ วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

1

ส่ วนที่ 2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
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ส่ วนที่ 3
ประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามแผนงาน
รายละเอียดรายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน

9
11
22

ส่ วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา

1
คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
บัดนี้
ถึงเวลาที่คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ได้ประมาณการ
รายรับไว้ จานวน 14,536,000.- บาท และจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปจากรัฐบาล ปี งบประมาณ 2553
จานวน 14,000,000.- บาท โดยในส่ วนของรายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลจัดเก็บเอง จะได้
ปรับปรุ งการจัดเก็บให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และในส่ วนของงบประมาณรายจ่าย โดยกาหนดเงิน
รายจ่ายไว้ จานวน 28,536,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทาบริ การสาธารณะด้านต่าง ๆ
ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ นการจัดทา
งบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริ หารส่ วนตาบล มี
เงินสะสมคงเหลืออยู่ 7,524,397.90 บาท (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 )
2. การบริหารงบประมาณในปี ทีผ่ ่ านมาและปี ปัจจุบัน
ในปี งบประมาณที่ผา่ นมา แม้วา่ รายรับขององค์การบริ หารส่ วนตาบลจะมีจานวนจากัด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการเพือ่ บริ การให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริ หารส่ วนตาบลก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ต้ งั งบประมาณ
รายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

2
2.1 รายรับ ปี งบประมาณ 2553 ประมาณการไว้ ดังนี้ รวมทั้งสิ้น 28,536,000.- บาท
รายรับ
ก. รายได้ ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
2. ภาษีบารุ งท้องที่
3. ภาษีป้าย
4. ภาษีสุรา
5. ภาษีสรรพสามิต
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
7. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาหนดแผนฯ
8. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
10. ค่าภาคหลวง
11. ค่าภาคหลวงแร่
12. ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
ข. รายได้ ที่ไม่ ใช่ ภาษีอากร
1. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจาหน่าย
เนื้อสัตว์
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุ รา
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
5. ค่าปรับการผิดสัญญา
6. ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ

รับจริง
ปี 2551

ประมาณการ
ปี 2552

ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2553

14,251,960.88
239,042.00
236,684.14
15,000.00
1,583,202.33
3,056,395.61
8,400,532.49
116,811.93
472,422.00

13,465,500.00
200,000.00
200,000.00
10,000.00
1,150,000.00
3,000,000.00
4,900,000.00
3,500,000.00
110,000.00
300,000.00

14,037,500.00
230,000.00
200,000.00
15,000.00
1,500,000.00
3,000,000.00
4,900,000.00
3,500,000.00
110,000.00
450,000.00

40,891.69
90,978.69

2,500.00
33,000.00
60,000.00

2,500.00
40,000.00
90,000.00

484,926.09
1,610.00

71,400.00
4,200.00

71,400.00
4,200.00

288.09
80.00
368,465.00
93,833.00
20,650.00

1,000.00
10,000.00
200.00
20,000.00
6,000.00
10,000.00
20,000.00

1,000.00
10,000.00
200.00
20,000.00
6,000.00
10,000.00
20,000.00
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รายรับ
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน
1. ดอกเบี้ย
3. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
1. เงินที่มีผอู ้ ุทิศให้
2. ค่าขายแบบแปลน (ค่าเอกสารสอบราคา)
3. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าสมัครสมาชิก อบต.,
(ค่าสมัครพนักงานจ้าง)
ค. เงินช่ วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา

รับจริง
ปี 2551
194,694.45
194,694.45

ประมาณการ
ปี 2552
150,000.00
150,000.00

ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2553
150,000.00
150,000.00

314,050.00
271,000.00
43,050.00

313,100.00
306,000.00
7,100.00

277,100.00
270,000.00
7,100.00

15,262,765.66 14,000,000.00 14,000,000.00
15,262,765.66 14,000,000.00 14,000,000.00
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2.2 รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน/ 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

จ่ ายจริง
ปี 2551

ประมาณการ
ปี 2552

ประมาณการ
ปี 2553

6,340,187.39
88,905.-

9,022,000.300,000.-

8,307,040.330,000.-

5,390,128.30
553,872.347,052.232,930.550,958.-

7,714,952.630,000.938,000.320,000.715,000.-

10,801,920.935,000.888,000.440,000.745,000.-

4,276,000.-

4,598,048.-

308,000.-

2,414,095.26
412,085.-

2,322,000.500,000.-

130,000.420,000.-

564,595.-

940,000.-

5,231,040.-

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

จ่ ายจริง
ปี 2551
564,595.2,399,295.766,598.11,970,147.83

155,676.86
2,900,400.2,414,095.26

ประมาณการ
ปี 2552
940,000.3,606,560.1,525,000.15,624,640.214,000.3,121,800.2,968,000.-

ประมาณการ
ปี 2553
5,231,040.3,281,600.1,505,000.11,327,660.214,000.3,834,200.817,500.2,325,000.-

(ลงชื่อ)
(นายวิวฒั น์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์

หมายเหตุ

ส่ วนที่ 2

ข้ อบัญญัติ
เรื่ อง
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา

6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2553
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

28,536,000.- บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

8,307,040.330,000.-

บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

440,000.935,000.308,000.10,801,920.745,000.888,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

130,000.420,000.-

บาท
บาท

ยอดรวม

5,231,040.-

บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ ริ หาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่ างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพือ่ สมาชิกสภาฯพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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ข้ อบัญญัติตาบล
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
….................................
โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริ หารส่ วนตาบลขึ้นไว้โดยความ
เห็ น ชอบของสภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลกุด โบสถ์ และโดยอนุ ม ัติ ของนายอ าเภอเสิ ง สาง
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติตาบลนี้เรี ยกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อ 2. ข้อบัญญัติตาบลนี้ให้ใช้บญั ญัติต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจานวนรวมทั้งสิ้ น
28,536,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ก. ด้านการบริ หารทัว่ ไป
(1) แผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
ยอดรวม 8,307,040.- บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 330,000.- บาท
ข. ด้านบริ การชุมชนและสังคม
(1) แผนงานเสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม 440,000.- บาท
(2) แผนงานสาธารณสุ ข
ยอดรวม 935,000.- บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม 308,000.- บาท
(4) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 10,801,920.- บาท
(5) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 745,000.- บาท
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 888,000.- บาท
ค. ด้านเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 130,000.บาท
(2) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 420,000.บาท
ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
(1) แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 5,231,040.- บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ 3
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ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ยอดรวม
บาท
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
ให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่…..…เดือน….............…พ.ศ. 2552

(ลงนาม)
(นายวิวฒั น์ ไล่กระโทก)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อนุมตั ิ
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานสานักปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
9,135,040.- บาท
1. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้ 9,135,040.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 2,021,600.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน ตั้งไว้ 1,911,600.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.2 ประเภทเงิ น เดื อน / ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห าร ตั้งไว้ 297,600.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล รองนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.3 ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการ ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน
เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราวของ
พนักงานในส่วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี
พิเศษ (เงินโบนัส) ของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
ค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 110,000.- บาท
1.1.7 ประเภทค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.8 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราว
ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 370,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 280,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ในส่ วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของ
พนักงานจ้างในส่ วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
ทัว่ ไป
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 6,213,440.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 2,654,440.- บาท
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ และเลขานุ การสภาฯ
ตั้งไว้ 2,269,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ให้แก่
- ประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
102,000.บาท
- รองประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
76,440.บาท
- สมาชิกสภาฯ จานวน 33 คน
เป็ นเงิน
2,019,600.บาท
- เลขานุการสภาฯ
เป็ นเงิน
71,400.บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.2 ประเภทค่ าเบีย้ ประชุ ม ตั้งไว้ 85,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทค่ า เบี ้ย ประชุ ม ตั้ ง ไว้ 80,000.- บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ า เบี ้ย ประชุ ม ให้ แก่
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ เลขานุการฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
(2) ประเภทค่ าเบีย้ ประชุ ม ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเบีย้ ประชุ มให้ แก่
คณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งที่สูงขึน้ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
1.3.3 ประเภทค่าตอบแทนแผนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.4 ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
การศึ ก ษาบุ ต รให้ แ ก่ พ นัก งานส่ ว นต าบล และผูม้ ี สิ ท ธิ เ บิ ก ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น และผูม้ ีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
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1.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.7 ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่ วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น และผูม้ ีสิทธิ เบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.8 ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.9 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตั้งไว้
25,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ นค่ าตอบแทนสาหรั บผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ การบริ หารส่ วน
ตาบลกุดโบสถ์ เป็ นเงินตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ในการเลือกตั้ง (แทนตาแหน่ งว่ าง) ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
(2) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนในการคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งที่
สูงขึน้ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ 3,419,000.- บาท
1.3.10 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 454,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ, ค่าตักสิ่ งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก,
ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้าง
เหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(2) ค่าปรับปรุ งเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
ปรั บปรุ งเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารให้สามารถใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับส่ วนกลางได้ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างเหมาบริ การ
ดูแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(3) ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้
42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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(4) ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และค่าจ้างบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลภายนอกทาการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุดโบสถ์ จานวน 18 หมู่บา้ น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(5) ค่าจ้างจัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน ตั้งไว้ 100,000.บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างจัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ประชาชน
รับทราบผลการปฏิบตั ิงานของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
ทัว่ ไป
1.3.11 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,355,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บา้ น ตาบล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสารอื่นที่จาเป็ น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความ
เข้มแข็งของชุมชน
(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มานิ เทศงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรื อคณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรื อ
ระเบียบ หรื อหนังสื อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรื อการประชุ มร่ วมระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นกับหน่ วยงานอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอื่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเข้าร่ วมประชุม เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
(4) โครงการ อบต.สัญจร ประจาปี 2552 ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อเป็ นการให้บริ การ
ประชาชน เช่ น การรับชาระภาษี ให้ความรู ้เกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี บริ การรับเรื่ องราวร้องทุกข์ จัดเก็บ
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเบื้องต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
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(6) โครงการตามกิจกรรม หมู่บา้ นน่าอยู่ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามกิจกรรม หมู่บา้ นน่าอยู่ เช่น การปรับปรุ งภูมิทศั น์ การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(7) โครงการฝึ กอบรม / ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ตั้งไว้
150,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรม / ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
(8) โครงการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ เพื่อเสริ มสร้างความสมานฉันท์โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงาน งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(9) โครงการฝึ กอบรมและศึ ก ษาดู ง านสมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตั้ง ไว้
300,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(10) โครงการฝึ กอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริ หารงานแบบบูรณาการผูน้ า
ของตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริ หารงานแบบบูรณาการผูน้ า ของตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(11) โครงการปฏิบตั ิการควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อ
เป็ นค่าน้ ายาเคมี สารกาจัดยุงลาย น้ ามันผสมน้ ายาเคมี น้ ามันเติมเครื่ องพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาแรงงาน
พ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุ ขอื่น
(12) โครงการสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุ ขอื่น
(13) โครงการชุ ม ชนรู ้ ท ัน ป้ อ งกัน เอดส์ ตั้ง ไว้ 20,000.- บาท เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยตาม
โครงการชุ ม ชนรู ้ ท ัน ป้ อ งกัน เอดส์ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ก าร
สาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
(14) โครงการเยี่ยมบ้านหลังคลอด ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เยีย่ มบ้านหลังคลอด เพื่อเป็ นการสร้างขวัญกาลังใจที่ดี แก่หญิงหลังคลอด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
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(15) โครงการดาเนินงานระบบประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ ตั้งไว้ 95,000.บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการดาเนินงานระบบประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนมีระบบประกันสุ ขภาพที่ดียงิ่ ขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การ
สาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
(16) โครงการจัดตั้งศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ๓
วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อให้
ประชาชนได้มีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกช่วงวัย สร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งอันจะเป็ น
รากฐานสาคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(17) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราช
เสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานส่ งเสริ มการเกษตร
(18) โครงการฝึ กอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึ กอบรมการผลิตสารชี วภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ ม
การเกษตร
(19) โครงการพลิ ก ฟื้ นผืน ป่ าด้ว ยแรงใจชาวประชา ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพลิกฟื้ นผืนป่ าด้วยแรงใจชาวประชา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
(20) โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าวและปรับเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าวและปรับเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
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1.3.12 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 610,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (แทนตาแหน่ งว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(2) โครงการบ้านคนจน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านคนจน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(3) โครงการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน ตั้ง ไว้ 100,000.- บาท เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยตาม
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
(4) โครงการฝึ กอบรมประชาธิ ปไตย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึ กอบรมประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(5) โครงการป้ องกันแก้ไขอุบตั ิเหตุทางถนน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันแก้ไขอุบตั ิเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จาเป็ น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรั กษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ , ค่าของขวัญ ของ
รางวัล หรื อเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจา เป็ นและเหมาะสม , ค่าพวงมาลัย, ช่อดอกไม้
, กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็ น ฯลฯ ตั้งไว้
100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 140,000.- บาท
1.3.13 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
1.3.14 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อซื้ อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรื อการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า โรค
ไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ฯลฯ เป็ นค่าวัคซีน ค่ายาฉีดพ่น และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
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1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 202,000.- บาท แยกเป็ น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าของสานักงาน
และค่าไฟจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ สาหรับที่ทาการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4.3 ประเภทค่าไปรษณี ย ์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า
ซื้อดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
1.4.4 ประเภทค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอิ นเตอร์ เน็ต และค่าสื่ อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 328,000.- บาท แยกเป็ น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่ วยงานของรัฐหรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 10,000.- บาท ตามโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(2) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตามโครงการอบรม
เพิ่มพูนความรู ้แก่ผปู ้ ระสานพลังแผ่นดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(3) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี (12 สิ งหาคม, 23 ตุลาคม และ 5 ธันวาคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
(4) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 4,000.- บาท ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสี มา
ปี งบประมาณ 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
(5) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสี มา ตั้งไว้ 4,000.- บาท ตามโครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสี มา ประจาปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
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(6) อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์ และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V.
อาเภอเสิ งสาง ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 90,000.- บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. ตามโครงการสมาคมแม่บา้ นมหาดไทย ร่ วมใจต้านภัยเอดส์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ 12 สิ งหาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานโรงพยาบาล
(7) 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. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,605,000.- บาท
1. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้ 1,605,000.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 680,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 680,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 600,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงาน
ในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 105,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 75,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างใน
ส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
จ้างในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 820,000.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ 80,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิ เบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
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ค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้ 260,000.- บาท
1.3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรม
เนี ยมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ เช่น ค่าบริ การถ่ายเอกสาร ค่าล้างอัดภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.4 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท แยกเป็ น
(1) โครงการจูงใจผู้เสียภาษีขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามโครงการจูงใจผู้เสี ยภาษีขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง
(2) โครงการจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ ายเงินและระเบียบว่ าด้ วยการ
พัสดุของ อบต. รวมทั้งระเบียบอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามโครงการจัด
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ ายเงิ นและระเบียบว่ าด้ วยการพัสดุของ อบต. รวมทั้งระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่ าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพือ่ บารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพือ่ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องอัด
สาเนา เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องตัดหญ้า เครื่ องพ่นหมวกควัน เครื่ องโปรเจกเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ตู ้ โต๊ะ และค่าบารุ งรักษาเพือ่ ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 480,000.- บาท
1.3.7 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 150,000.- 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
1.3.8 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ า ช้อนส้อม ถ้วยชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.9 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นน้ ามัน
เบนซิน โซล่า น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงาน
คลัง
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1.3.10 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,018,000.บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 1,018,000.บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 418,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 418,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงาน
ในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 210,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
จ้างในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 390,000.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 30,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิ เบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ตั้งไว้ 140,000.บาท
1.3.2 ประเภท รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 120,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(2) ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้ นภายในตาบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานซ่ อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้ นภายในตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(3) ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมถนนภายในตาบล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงานซ่ อมแซมถนนภายในตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1.3.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ 220,000.- บาท
1.3.4 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
1.3.5 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู
ยางมะตอยสาเร็ จรู ป น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 11,546,920.- บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 9,221,920.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 162,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน ตั้งไว้ 162,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงาน
ในส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการการศึกษา งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 820,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 650,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างใน
ส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการการศึกษา งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 170,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
จ้างในส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 3,904,220.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ตั้งไว้
982,000.- บาท
1.3.2 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 62,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.3 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 830,000.- บาท แยกเป็ น
(1) โครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตาบลกุดโบสถ์ ประจาปี 2553 ตั้งไว้
170,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตาบลกุดโบสถ์ ประจาปี
2553 ตั้งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนัน ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ
(2) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
งานประเพณี แ ห่ เ ที ย นเข้าพรรษา ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี สงกรานต์ ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี สงกรานต์ ประจาปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(4) ค่ า ใช้จ่ า ยในจัด งานวัน ฉลองชัย ชนะท้า วสุ ร นารี ตั้ง ไว้ 100,000.- บาท เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ ายในการจัด งานวัน ฉลองชัย ชนะท้าวสุ รนารี เพื่ อร่ ว มสดุ ดี วีรกรรมท่ านท้าวสุ ร นารี แ ละสื บสาน
ประเพณี ทอ้ งถิ่นอันดีงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) ค่าจัดส่ งที มนัก กี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬาต่ าง ๆ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการส่ งทีมนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
(6) โครงการกิ จกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(7) โครงการสานฝันเพื่อแม่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานฝัน
เพื่อแม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
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(8) โครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พฒ
ั นาเด็ก อบต.กุดโบสถ์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พฒั นาเด็ก อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(9) โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองของเด็กก่อนวัยเรี ยนกับ ศพด.
ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองของเด็กก่อน
วัย เรี ย นกับ ศพด. ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดับ ก่ อ นวัย เรี ย นและ
ประถมศึกษา
(10) โครงการมหกรรมกี ฬานักเรี ยนต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬานักเรี ยนต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาและเกิดความสามัคคีในกลุ่มโรงเรี ยนทั้ง 7 แห่ ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.5 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุ งรั กษาซ่ อมแซมทรั พย์สิน ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่า
บารุ งรักษาซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตา
เหล็ก - ลุมปุ๊ ก ,ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
วัสดุ ตั้งไว้ 2,902,220.- บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจัดซื้อหนังสื อพิมพ์และวารสาร
เพื่อให้บริ การประชาชน วัสดุการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
1.3.7 ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์กีฬาหมู่บา้ น ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1.3.8 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
เช่น ยาสามัญประจาบ้าน ฯลฯ ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุ บาล 3 ขวบ) ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก , ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และ
ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา

39
1.3.9 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 2,782,220.- บาท
(1) จัดซื ้ออาหารเสริ ม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ของ
องค์ การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งไว้ 348,880.- บาท เพื่อจัดซื ้ออาหารเสริ ม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัย
เรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยนบ้ านเตาเหล็ก -ลุมปุ๊ ก
,ศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยนบ้ านหนองแดง และศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยนองค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุด
โบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) จั ด ซื ้ อ อาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ย นในเขตองค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล 7 แห่ ง ตั้ ง ไว้
2,433,340.- บาท เพื่ อ จั ดซื ้ออาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยนในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตาบล 7 แห่ ง ได้ แก่
โรงเรี ยนบ้ านกุดโบสถ์ , โรงเรี ยนบ้ านท่ าเยี่ยม , โรงเรี ยนบ้ านเตาเหล็ก -ลุมปุ๊ ก , โรงเรี ยนบ้ านโคกโจด ,
โรงเรี ยนหนองสนวน , โรงเรี ยนบ้ านสมบัติเจริ ญ , โรงเรี ยนบ้ านหนองแดง ตั้งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 12,000.- บาท
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 12,000.- 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 3,506,200.- บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโคกโจด ตั้งไว้ 161,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านโคกโจด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านท่าเยีย่ ม ตั้งไว้ 254,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านท่าเยี่ยม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านเตาเหล็ก- ลุมปุ๊ ก ตั้งไว้ 751,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านเตาเหล็ก- ลุมปุ๊ ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(4) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองสนวน ตั้งไว้ 533,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรี ย นบ้า นหนองสนวน ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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(5) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งไว้ 592,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(6) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 756,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(7) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งไว้ 426,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ นหนองสนวน หมู่ 5 ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณี บุญบั้งไฟ ตั้งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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1.6 หมวดรายจ่ ายอื่น ตั้งไว้
817,500.- บาท แยกเป็ น
1.6.1 ประเภทสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 647,920.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 127,400.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 262,080.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 258,440.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.6.2 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 106,800.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 21,000.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 43,200.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 42,600.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.6.3 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,780.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าพาหนะนาส่ งเด็กไปสถานพยาบาล ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 350.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 720.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 710.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.6.4 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 21,000.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด เป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 6,000.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 6,000.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 9,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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1.6.5 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 15,000.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 10,000.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 15,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
2. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 2,325,000.- บาท
หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง ตั้งไว้ 2,325,000.- บาท
2.1 ค่ าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ บาท
2.2 ค่ าทีด่ ินและสิ่งก่อสร้ าง ตั้งไว้ รวม 2,325,000.- บาท แยกเป็ น
2.2.1 ประเภทงานอาคาร ตั้งไว้ 2,325,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก โดยทาการก่อสร้างอาคารขนาดความกว้าง 14
เมตร ยาว 21 เมตร จานวน 3 ห้องเรี ยน 3 ห้องน้ า 1 โรงครัว ห้องปฐมพยาบาล 1 ห้อง พร้อมก่อสร้าง
รั้วตามแบบแปลน ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบแปลน อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายงบกลาง
1. รายจ่ ายงบกลาง ตั้งไว้ 5,231,040.- บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน ตั้งไว้ 465,360.- บาท
(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น ตั้งไว้ 145,360.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ น
ค่ าเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น ในอัตราร้ อยละ 1 ของรายได้ ประจาปี งบประมาณ
ทั่วไป (ตามหนังสื อจังหวัดนครราชสีมา ด่ วนมาก ที่ นม 0018.2/ว 3272 ลงวันที่ 1 กันยายน 2543) ตั้งจ่ ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่ าเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมสาหรั บลูกจ้ างชั่วคราวขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(3) เงิ นรายจ่ ายเพื่ อการศึ กษา ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่ อจ่ ายเป็ นทุนการศึ กษาหรื อพัฒนาองค์
ความรู้ ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทให้ กับผู้บริ หาร สมาชิ กสภาฯ พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้ างประจา
และพนักงานจ้ าง (เงินรายจ่ ายเพื่อการศึกษา) ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงบกลาง งานงบกลาง
1.2 ประเภทเงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 511,600.- บาท ค่าใช้จ่ายในกรณี จาเป็ น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
1.3 โครงการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ตั้งไว้ 3,486,000.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพ
คนชรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
1.4 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 648,000.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
1.5 โครงการเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ ตั้งไว้ 120,080.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

ส่ วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

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. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
ตั้งรับยอดรวมทั้งสิ้น 28,536,000.- บาท
ก. รายได้ ภาษีอากร รวม 14,037,500.- บาท
1. หมวดภาษีอากร
รวม 14,037,500.- บาท แยกเป็ น
1.1 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
จานวน 230,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่
ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่ งรัดการจัดเก็บภาษีให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.2 ภาษีบารุ งท้องที่ จานวน 200,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเร่ งรัดการจัดเก็บภาษีบารุ งท้องที่ได้เท่าปี ที่ผา่ นมา
1.3 ภาษีป้าย จานวน 15,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าที่ผา่ นมา เนื่องจากคาด
ว่าจะสามารถเร่ งรัดการจัดเก็บภาษีป้ายให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.4 ภาษีสุรา จานวน 1,500,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
1.5 ภาษีสรรพสามิต จานวน 3,000,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จานวน 4,900,000.- บาท คาชี้แจง ตั้งรับตามพระราชบัญญัติจดั
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.7 ภาษีมูลค่าเพิม่ ตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ จานวน 3,500,000.- บาท คาชี้แจง ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
โดยประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 110,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่อง
จากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จานวน 450,000.บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น
1.10 ค่าภาคหลวง จานวน 2,500.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.11 ค่าภาคหลวงแร่ จานวน 40,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น
1.12 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม จานวน 90,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรมากขึ้น
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ข. รายได้ ที่มิใช่ ภาษีอากร รวม 498,500.- บาท
1. หมวดค่ าธรรมเนียม ค่ าปรับและใบอนุญาต รวม 71,400.- บาท แยกเป็ น
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ จานวน 4,200.- 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 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จานวน 200.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้
เท่ากับปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.5 ค่าปรับการผิดสัญญา จานวน 20,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะมีงานก่อสร้างในปริ มาณเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.6 ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 6,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้
เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 10,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้
เท่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าปี ที่ผา่ นมา
1.8 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จานวน 20,000.- บาท คา
ชี้แจง เพื่อรองรับข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
พ.ศ. 2550 โดยประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมาเนื่องจากคาดว่าจะสามารถจัดเก็บได้เท่าปี ที่ผา่ นมา
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์ สิน รวม 150,000.- บาท
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน 150,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
3. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด รวม 277,100.บาท แยกเป็ น
3.1 เงินที่มีผอู ้ ุทิศให้ จานวน - บาท คาชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้
3.2 ค่าขายแบบแปลน จานวน 270,000.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา
เนื่องจากคาดจะมีงานก่อสร้างน้อยกว่าปี ที่ผา่ นมา
3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จานวน 7,100.- บาท คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา
ค. เงินช่ วยเหลือ
รวม
14,000,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
14,000,000.- บาท
1. เงินอุดหนุนทัว่ ไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทา
จานวน 14,000,000.- บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานสานักปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบล
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
9,165,040.- บาท
1. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้ 9,165,040.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 2,021,600.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน ตั้งไว้ 1,911,600.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.2 ประเภทเงิ น เดื อน / ค่าตอบแทนผูบ้ ริ ห าร ตั้งไว้ 297,600.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นเงิ นเดื อน
ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ ง และค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล รองนายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.3 ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนเลขานุการ ตั้งไว้ 72,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าตอบแทน
เลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราวของ
พนักงานในส่วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งปลัดองค์การ
บริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ นกรณี
พิเศษ (เงินโบนัส) ของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
ค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ 110,000.- บาท
1.1.7 ประเภทค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างประจาให้แก่ลูกจ้างประจา ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.1.8 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพชัว่ คราว
ลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 370,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 280,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ในส่ วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.2.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆ ตั้งไว้ 90,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของ
พนักงานจ้างในส่ วนสานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
ทัว่ ไป
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 6,243,440.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 2,654,440.- บาท
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ และเลขานุ การสภาฯ
ตั้งไว้ 2,269,440.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทน ให้แก่
- ประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
102,000.บาท
- รองประธานสภาฯ
เป็ นเงิน
76,440.บาท
- สมาชิกสภาฯ จานวน 33 คน
เป็ นเงิน
2,019,600.บาท
- เลขานุการสภาฯ
เป็ นเงิน
71,400.บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.2 ประเภทค่ าเบีย้ ประชุ ม ตั้งไว้ 85,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทค่ า เบี ้ย ประชุ ม ตั้ ง ไว้ 80,000.- บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ า เบี ้ย ประชุ ม ให้ แก่
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ กสภาฯ เลขานุการฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
(2) ประเภทค่ าเบีย้ ประชุ ม ตั้งไว้ 5,000.- บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าเบีย้ ประชุ มให้ แก่
คณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งที่สูงขึน้ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
1.3.3 ประเภทค่าตอบแทนแผนการปฏิบตั ิงานนอกเวลา ตั้งไว้ 40,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.4 ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ต ร ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ นเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
การศึ ก ษาบุ ต รให้ แ ก่ พ นัก งานส่ ว นต าบล และผูม้ ี สิ ท ธิ เ บิ ก ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้แก่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น และผูม้ ีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
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1.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.7 ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่ วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่ผบู ้ ริ หารท้องถิ่น และผูม้ ีสิทธิ เบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงาน
ทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.8 ประเภทค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างตามโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.3.9 ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ตั้งไว้
25,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ นค่ าตอบแทนสาหรั บผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ ต่อองค์ การบริ หารส่ วน
ตาบลกุดโบสถ์ เป็ นเงินตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ในการเลือกตั้ง (แทนตาแหน่ งว่ าง) ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
(2) ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่ าตอบแทนในการคัดเลือกพนักงานส่ วนตาบลเพื่อแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งที่
สูงขึน้ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารทั่วไป
ค่ าใช้ สอย ตั้งไว้ 3,449,000.- บาท
1.3.10 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 454,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ, ค่าตักสิ่ งปฏิกลู ค่าระวางบรรทุก,
ค่าเบี้ยประกันภัย ฯลฯ ตั้งไว้ 250,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้าง
เหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(2) ค่าปรับปรุ งเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
ปรั บปรุ งเว็บไซต์ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เพื่อเป็ นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารให้สามารถใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับส่ วนกลางได้ เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างเหมาบริ การ
ดูแล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(3) ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้
42,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
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(4) ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และค่าจ้างบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่าย
เป็ นค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลภายนอกทาการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุดโบสถ์ จานวน 18 หมู่บา้ น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(5) ค่าจ้างจัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน ตั้งไว้ 100,000.บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างจัดทาวารสารและแผ่นพิมพ์รายงานแสดงผลการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ประชาชน
รับทราบผลการปฏิบตั ิงานของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนการบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หาร
ทัว่ ไป
1.3.11 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 2,385,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัด
ประชุมประชาคมหมู่บา้ น ตาบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าเลี้ยงรับรอง ค่าเอกสารอื่นที่จาเป็ น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความ
เข้มแข็งของชุมชน
(2) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล และคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่า
รับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มานิ เทศงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(3) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรอง
ในการประชุมสภาท้องถิ่นหรื อคณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย หรื อ
ระเบียบ หรื อหนังสื อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรื อการประชุ มร่ วมระหว่างองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นกับหน่ วยงานอื่น ๆ ซึ่ งรวมถึงผูเ้ ข้าร่ วมประชุมอื่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเข้าร่ วมประชุม เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
(4) โครงการ อบต.สัญจร ประจาปี 2552 ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อเป็ นการให้บริ การ
ประชาชน เช่ น การรับชาระภาษี ให้ความรู ้เกี่ ยวกับการจัดเก็บภาษี บริ การรับเรื่ องราวร้องทุกข์ จัดเก็บ
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล การให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเบื้องต้น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุ นความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
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(6) โครงการตามกิจกรรม หมู่บา้ นน่าอยู่ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการตามกิจกรรม หมู่บา้ นน่าอยู่ เช่น การปรับปรุ งภูมิทศั น์ การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(7) โครงการฝึ กอบรม / ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.) ตั้งไว้
150,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรม / ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
(8) โครงการปกป้ องสถาบันสาคัญของชาติ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ เพื่อเสริ มสร้างความสมานฉันท์โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงาน งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(9) โครงการฝึ กอบรมและศึ ก ษาดู ง านสมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตั้ง ไว้
300,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรมและศึกษาดูงานสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(10) โครงการฝึ กอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริ หารงานแบบบูรณาการผูน้ า
ของตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึ กอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริ หารงานแบบบูรณาการผูน้ า ของตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(11) โครงการปฏิบตั ิการควบคุมและป้ องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อ
เป็ นค่าน้ ายาเคมี สารกาจัดยุงลาย น้ ามันผสมน้ ายาเคมี น้ ามันเติมเครื่ องพ่นหมอกควัน ค่าจ้างเหมาแรงงาน
พ่นหมอกควัน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุ ขอื่น
(12) โครงการสร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สร้างสุ ขภาพผูส้ ู งอายุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ข
และงานสาธารณสุ ขอื่น
(13) โครงการชุ ม ชนรู ้ ท ัน ป้ อ งกัน เอดส์ ตั้ง ไว้ 20,000.- บาท เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยตาม
โครงการชุมชนรู ้ทนั ป้องกันเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การ
สาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
(14) โครงการเยี่ยมบ้านหลังคลอด ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
เยี่ยมบ้านหลังคลอด เพื่อเป็ นการสร้ างขวัญกาลังใจที่ดี แก่ หญิงหลังคลอด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น
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(15) โครงการดาเนินงานระบบประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ ตั้งไว้ 95,000.บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการดาเนินงานระบบประกันสุ ขภาพในระดับท้องถิ่นหรื อพื้นที่ เพื่อให้
ประชาชนมีระบบประกันสุ ขภาพที่ดียงิ่ ขึ้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(16) โครงการจัดตั้งศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ๓
วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรี รัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อให้
ประชาชนได้มีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทุกช่วงวัย สร้างครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งอันจะเป็ น
รากฐานสาคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(17) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราช
เสาวนี ยข์ องสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ ตั้งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
(18) โครงการฝึ กอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึ กอบรมการผลิตสารชี วภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส่ งเสริ มการเกษตร
(19) โครงการพลิ ก ฟื้ นผืน ป่ าด้ว ยแรงใจชาวประชา ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพลิกฟื้ นผืนป่ าด้วยแรงใจชาวประชา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
(20) โครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าวและปรับเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อ
เป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการเพิ่มผลผลิตข้าวและปรับเปลี่ยนพันธุ์ขา้ ว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่ งเสริ มการเกษตร
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1.3.12 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 610,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารตาบลและสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง (แทนตาแหน่ งว่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
(2) โครงการบ้านคนจน ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการบ้านคนจน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
(3) โครงการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน ตั้ง ไว้ 100,000.- บาท เพื่ อ เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยตาม
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์
(4) โครงการฝึ กอบรมประชาธิ ปไตย ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ฝึ กอบรมประชาธิปไตย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(5) โครงการป้ องกันแก้ไขอุบตั ิเหตุทางถนน ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันแก้ไขอุบตั ิเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปี ใหม่และสงกรานต์ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ที่จาเป็ น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรั กษาความสงบภายใน งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ , ค่าของขวัญ ของ
รางวัล หรื อเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจา เป็ นและเหมาะสม , ค่าพวงมาลัย, ช่อดอกไม้
, กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สาหรับพิธีการวันสาคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จาเป็ น ฯลฯ ตั้งไว้
100,000.- บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 140,000.- บาท
1.3.13 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
1.3.14 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อซื้ อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรื อการแพทย์ เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุ นขั บ้า โรค
ไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ฯลฯ เป็ นค่าวัคซี น ค่ายาสาหรับฉี ดพ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏแผนงานสาธารณสุ ข งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น

29
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 202,000.- บาท แยกเป็ น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้าของสานักงาน
และค่าไฟจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 12,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์ สาหรับที่ทาการ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารทัว่ ไป
1.4.3 ประเภทค่าไปรษณี ย ์ ตั้งไว้ 25,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่า
ซื้อดวงตราไปรษณี ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งาน
บริ หารทัว่ ไป
1.4.4 ประเภทค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 45,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต และค่าสื่ อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 328,000.- บาท แยกเป็ น
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่ วยงานของรัฐหรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 10,000.- บาท ตามโครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(2) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตามโครงการอบรม
เพิ่มพูนความรู ้แก่ผปู ้ ระสานพลังแผ่นดิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
(3) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 20,000.- บาท ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี (12 สิ งหาคม, 23 ตุลาคม และ 5 ธันวาคม) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารทัว่ ไป
(4) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอเสิ งสาง ตั้งไว้ 4,000.- บาท ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสี มา
ปี งบประมาณ 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์
(5) อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสี มา ตั้งไว้ 4,000.- บาท ตามโครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสี มา ประจาปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
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(6) อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์ และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V.
อาเภอเสิ งสาง ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 90,000.- บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยโรคเอดส์และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. ตามโครงการสมาคมแม่บา้ นมหาดไทย ร่ วมใจต้านภัยเอดส์เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ 12 สิ งหาคม 2547 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานโรงพยาบาล
(7) 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. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,675,000.- บาท
1. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้ 1,675,000.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 750,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 750,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดื อนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 650,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.1.2 ประเภทเงิ น เพิ่ มต่ า ง ๆ ตั้ง ไว้ 100,000.- บาท เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ าครองชี พ ชั่ว คราวให้แ ก่
พนักงานในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 105,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 75,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างใน
ส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
จ้างในส่ วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 820,000.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ 80,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิ เบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานคลัง
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ค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้ 260,000.- บาท
1.3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริ การ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรม
เนี ยมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ เช่น ค่าบริ การถ่ายเอกสาร ค่าล้างอัดภาพ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.4 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 50,000.- บาท แยกเป็ น
(1) โครงการจูงใจผู้เสียภาษีขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามโครงการจูงใจผู้เสียภาษีขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง
(2) โครงการจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ ายเงินและระเบียบว่ าด้ วยการ
พัสดุของ อบต. รวมทั้งระเบียบอื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ นค่ าใช้ จ่ายตามโครงการจัด
ฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ ายเงิ นและระเบียบว่ าด้ วยการพัสดุของ อบต. รวมทั้งระเบียบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่วไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.5 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่ าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.6 ประเภทรายจ่ายเพือ่ บารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพือ่ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณ
ั ฑ์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องอัด
สาเนา เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องตัดหญ้า เครื่ องพ่นหมวกควัน เครื่ องโปรเจกเตอร์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
ตู ้ โต๊ะ และค่าบารุ งรักษาเพือ่ ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
ค่ าวัสดุ ตั้งไว้ 480,000.- บาท
1.3.7 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าซื้อสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่ า ง ๆ เช่ น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดิ นสอ ฯลฯ ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.8 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าสิ่ งของ
เครื่ องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก แก้วน้ า ช้อนส้อม ถ้วยชาม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
1.3.9 ประเภท ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นน้ ามัน
เบนซิน โซล่า น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงาน
คลัง
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1.3.10 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ หมึกพิมพ์ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป งานบริ หารงานคลัง
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องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 1,018,000.บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 1,018,000.บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 418,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน
ตั้งไว้ 418,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 400,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงาน
ในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 210,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้าง
ในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
จ้างในส่ วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
1.3 หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 390,000.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน ตั้งไว้ 30,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิ เบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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ตั้งไว้ 140,000.บาท
1.3.2 ประเภท รายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 120,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(2) ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้ นภายในตาบล ตั้งไว้ 50,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานซ่ อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้ นภายในตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
(3) ค่าจ้างแรงงานซ่อมแซมถนนภายในตาบล ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแรงงานซ่ อมแซมถนนภายในตาบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
1.3.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ ยวเนื่ องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สาหรับเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรื อไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้าง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ 220,000.- บาท
1.3.4 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น
โคมไฟ หม้อแปลงไฟฟ้าฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน
1.3.5 ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ตะปู
ยางมะตอยสาเร็ จรู ป น้ ามันเครื่ อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
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2. รายจ่ ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้
บาท
หมวดค่ าครุภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง ตั้งไว้
2.1 ค่ าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ บาท
2.2 ค่ าทีด่ ินและสิ่ งก่อสร้ าง ตั้งไว้ รวม

บาท
บาท แยกเป็ น
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องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงานส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น 9,287,920.- บาท
1. รายจ่ ายประจา ตั้งไว้ 9,287,920.- บาท แยกเป็ น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา ตั้งไว้ รวม 168,000.- บาท แยกเป็ น
เงินเดือน ตั้งไว้ 168,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล ตั้งไว้ 150,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่
พนักงานในส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวให้แก่พนักงาน
ในส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการการศึกษา งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2 หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว ตั้งไว้ 880,000.- บาท แยกเป็ น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชัว่ คราวพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 700,000.- บาท เพือ่ จ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างใน
ส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการการศึกษา งานบริ หาร
ทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 180,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงาน
จ้างในส่ วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการการศึกษา
งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3 หมวดค่ าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 3,904,220.- บาท แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้
20,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล และผูม้ ีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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ตั้งไว้
982,000.- บาท
1.3.2 ประเภทรายจ่ ายเพื่อให้ ได้ มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 62,000.- บาท แยกเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนต่าง ๆ , ค่าจ้างเหมาบริ การ ฯลฯ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อ
จ่ายเป็ นค่าธรรมเนี ยม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ และค่าใช้จ่ายอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งไว้ 42,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.3 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 830,000.- บาท แยกเป็ น
(1) โครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตาบลกุดโบสถ์ ประจาปี 2553 ตั้งไว้
170,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตาบลกุดโบสถ์ ประจาปี
2552 ตั้งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนัน ทนาการ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ
(2) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายใน
งานประเพณี แ ห่ เ ที ย นเข้าพรรษา ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี สงกรานต์ ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 80,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในงานประเพณี สงกรานต์ ประจาปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(4) ค่ า ใช้จ่ า ยในจัด งานวัน ฉลองชัย ชนะท้า วสุ ร นารี ตั้ง ไว้ 100,000.- บาท เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ ายในการจัด งานวัน ฉลองชัย ชนะท้าวสุ รนารี เพื่ อร่ ว มสดุ ดี วีรกรรมท่ านท้าวสุ ร นารี แ ละสื บสาน
ประเพณี ทอ้ งถิ่นอันดีงาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(5) ค่าจัดส่ งที มนัก กี ฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกี ฬาต่ าง ๆ ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการส่ งทีมนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
(6) โครงการกิ จกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2553 ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี 2553 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(7) โครงการสานฝันเพื่อแม่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการสานฝัน
เพื่อแม่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา

39
(8) โครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พฒ
ั นาเด็ก อบต.กุดโบสถ์ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการบัณฑิตน้อยศูนย์พฒั นาเด็ก อบต.กุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(9) โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองของเด็กก่อนวัยเรี ยนกับ ศพด.
ตั้งไว้ 100,000.- บาท เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครองของเด็กก่อน
วัยเรี ยนกับ ศพด. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา
(10) โครงการมหกรรมกี ฬานักเรี ยนต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 80,000.- บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการมหกรรมกีฬานักเรี ยนต้านยาเสพติดตาบลกุดโบสถ์ เพื่อให้นกั เรี ยนได้เข้าร่ วม
กิ จกรรมการแข่งขันกี ฬาและเกิ ดความสามัคคีในกลุ่มโรงเรี ยนทั้ง 7 แห่ ง ตั้งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว่ ไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.3.5 ประเภทรายจ่ ายเพื่อบารุ งรั กษาซ่ อมแซมทรั พย์สิน ตั้งไว้ 60,000.- บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่า
บารุ งรักษาซ่อมแซมศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์การบริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตา
เหล็ก - ลุมปุ๊ ก ,ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
วัสดุ ตั้งไว้ 2,902,220.- บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000.- บาท เพื่อจัดซื้อหนังสื อพิมพ์และวารสาร
เพื่อให้บริ การประชาชน วัสดุการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ
1.3.7 ประเภทวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตั้งไว้ 95,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าอุปกรณ์กีฬาหมู่บา้ น ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
1.3.8 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์ ตั้งไว้ 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
เช่น ยาสามัญประจาบ้าน ฯลฯ ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยน (อนุ บาล 3 ขวบ) ขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบล คือศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก , ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนบ้านหนองแดง และ
ศูนย์พฒั นาเด็กก่อนวัยเรี ยนองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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1.3.9 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 2,782,220.- บาท
(1) จัดซื ้ออาหารเสริ ม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ของ
องค์ การบริ หารส่ วนตาบล ตั้งไว้ 348,880.- บาท เพื่อจัดซื ้ออาหารเสริ ม (นม) ของศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัย
เรี ยน (อนุบาล 3 ขวบ) ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล คือศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยนบ้ านเตาเหล็ก -ลุมปุ๊ ก
,ศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยนบ้ านหนองแดง และศูนย์ พัฒนาเด็กก่ อนวัยเรี ยนองค์ การบริ หารส่ วนตาบลกุด
โบสถ์ ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) จั ด ซื ้ อ อาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ย นในเขตองค์ ก ารบริ หารส่ วนต าบล 7 แห่ ง ตั้ ง ไว้
2,433,340.- บาท เพื่ อ จั ดซื ้ออาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยนในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตาบล 7 แห่ ง ได้ แก่
โรงเรี ยนบ้ านกุดโบสถ์ , โรงเรี ยนบ้ านท่ าเยี่ยม , โรงเรี ยนบ้ านเตาเหล็ก -ลุมปุ๊ ก , โรงเรี ยนบ้ านโคกโจด ,
โรงเรี ยนหนองสนวน , โรงเรี ยนบ้ านสมบัติ เจริ ญ , โรงเรี ยนบ้ านหนองแดง ตั้งจ่ ายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.4 หมวดค่ าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 12,000.- บาท
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 12,000.- 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 3,506,200.- บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชนอันเป็ นสาธารณประโยชน์
(1) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านโคกโจด ตั้งไว้ 161,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านโคกโจด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุ นทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(2) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านท่าเยีย่ ม ตั้งไว้ 254,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านท่าเยี่ยม ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
บริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(3) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านเตาเหล็ก- ลุมปุ๊ ก ตั้งไว้ 751,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านเตาเหล็ก - ลุมปุ๊ ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(4) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองสนวน ตั้งไว้ 533,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรี ย นบ้า นหนองสนวน ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทัว่ ไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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(5) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งไว้ 592,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านหนองแดง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(6) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านกุดโบสถ์ ตั้งไว้ 756,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(7) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งไว้ 426,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรี ยนบ้านสมบัติเจริ ญ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(8) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้ นหนองสนวน หมู่ 5 ตั้งไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการงานประเพณี บุญบั้งไฟ ตั้งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
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1.6 หมวดรายจ่ ายอื่น ตั้งไว้
817,500.- บาท แยกเป็ น
1.6.1 ประเภทสนับสนุนค่ าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 647,920.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 127,400.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 262,080.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 258,440.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.6.2 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 106,800.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 21,000.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 43,200.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 42,600.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.6.3 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 1,780.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าพาหนะนาส่ งเด็กไปสถานพยาบาล ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 350.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 720.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 710.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
1.6.4 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 21,000.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด เป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 6,000.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 6,000.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 9,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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1.6.5 ประเภทสนับสนุนค่าใช้ จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักส่ งให้สถานศึกษาในสังกัด ใช้จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้
(1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองแดง
จานวน 15,000.- บาท
(2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ์ (บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ ก) จานวน 10,000.- บาท
(3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
จานวน 15,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทัว่ ไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลกุดโบสถ์
อาเภอเสิ งสาง จังหวัดนครราชสี มา
รายจ่ ายงบกลาง
1. รายจ่ ายงบกลาง ตั้งไว้ 5,219,360.- บาท แยกเป็ น
1.1 ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน ตั้งไว้ 465,360.- บาท
(1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 145,360.- 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 งานงบกลาง
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมสาหรับลูกจ้างชัว่ คราวขององค์การบริ หารส่ วนตาบลกุดโบสถ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง
(3) เงิ นรายจ่ายเพื่อการศึ กษา ตั้งไว้ 200,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็ นทุนการศึกษาหรื อพัฒนาองค์
ความรู ้ในระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทให้กบั ผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง (เงินรายจ่ายเพื่อการศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงบกลาง งานงบกลาง
1.2 ประเภทเงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 500,000.- บาท ค่าใช้จ่ายในกรณี จาเป็ น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
1.3 โครงการเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ตั้งไว้ 3,486,000.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพ
คนชรา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
1.4 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 648,000.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
1.5 โครงการเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์ ตั้งไว้ 120,000.- บาท เพื่อจ่ายตามโครงการเบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยเอดส์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง

