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องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
บัดนี้
ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกสภาทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดประมาณการ
รายรับไว จํานวน 14,500,000.- บาท และจากเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล ปงบประมาณ 2554
จํานวน14,000,000.- บาท โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะได
ปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสวนของงบประมาณรายจาย โดยกําหนดเงิน
รายจายไว จํานวน 28,500,000.- บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเปนการจัดทํา
งบประมาณแบบสมดุล (รายจายเทากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบล มี
เงินสะสมคงเหลืออยู 13,991,827.31 บาท (ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2553)
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัด
เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่
ตามกฎหมายก็ตาม แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณ
รายจายไวครบถวนทุกรายการ

2
2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2554 ประมาณการไว ดังนี้ รวม 28,500,000.- บาท
รายรับ
ก. รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีปาย
4. ภาษีสุรา
5. ภาษีสรรพสามิต
6. ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
7. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
8. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
9. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
10. คาภาคหลวง
11. คาภาคหลวงแร
12. คาภาคหลวงปโตรเลียม
ข. รายไดที่ไมใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
4. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
5. คาปรับการผิดสัญญา
6. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
7. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
8. คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ

รับจริง
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
หมายเหตุ
ป 2554

14,738,675.67 14,037,500.00 14,010,000.00
280,774.00
230,000.00
280,000.00
233,686.41
200,000.00
200,000.00
18,930.00
15,000.00
18,000.00
1,709,677.51 1,500,000.00 1,500,000.00
3,352,935.60 3,000,000.00 3,200,000.00
3,199,222.08 4,900,000.00 4,600,000.00
4,844,866.17 3,500,000.00 3,500,000.00
48,868.47
110,000.00
110,000.00
857,346.00
450,000.00
450,000.00
78,393.44
113,975.99

2,500.00
40,000.00
90,000.00

2,000.00
60,000.00
90,000.00

98,126.79
1,626.00

71,400.00
4,200.00

66,000.00
5,000.00

394.79
1,380.00
25,100.00
43,676.00
25,950.00

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
20,000.00
10,000.00
20,000.00
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รายรับ
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1. ดอกเบี้ย
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1. เงินที่มีผูอุทิศให
2. คาขายแบบแปลน (คาเอกสารสอบราคา)
3. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (คาสมัครสมาชิก อบต.,
(คาสมัครพนักงานจาง)
ค. เงินชวยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
หมายเหตุ
ป 2552
ป 2553
ป 2554
243,034.31
150,000.00
150,000.00
243,034.31
150,000.00
150,000.00
167,730.00
164,700.00
3,030.00

277,100.00
270,000.00
7,100.00

274,000.00
270,000.00
4,000.00

16,043,512.11 14,000,000.00 14,000,000.00
16,043,512.11 14,000,000.00 14,000,000.00
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2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน/ แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
- แผนงานเคหะและชุมชน
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงบกลาง

จายจริง
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554

7,682,370.95
70,224.-

8,307,040.330,000.-

8,349,640.310,000.-

424,895.466,510.4,292,350.6,240,306.18
534,040.-

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

290,000.650,000.258,000.8,092,220.550,000.-

552,502.77

888,000.-

1,043,000.-

1,613,000.241,306.-

130,000.420,000.-

3,621,000.240,000.-

749,180.-

5,231,040.-

5,096,140.-

หมายเหตุ
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รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจายอื่น
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

จายจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ป 2552
ป 2553
ป 2554
749,180.- 5,231,040.- 5,096,140.2,792,186.50 3,281,600.- 3,361,600.1,054,184.- 1,505,000.- 1,545,000.12,965,385.32 11,327,660.- 11,695,820.174,529.08
214,000.232,000.2,857,220.- 3,834,200.- 3,335,940.817,500.1,515,000.- 2,325,000.- 3,233,500.-

(ลงชื่อ)
(นายวิวัฒน ไลกระโทก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

หมายเหตุ

สวนที่ 2

ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
…..................................
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานการบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานการศึกษา
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6. แผนงานเคหะและชุมชน
ค. ดานเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2. แผนงานการเกษตร
ง. ดานการดําเนินงานอื่น ๆ
1. แผนงบกลาง

ยอดรวม

28,500,000.-

บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

8,349,640.310,000.-

บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

290,000.650,000.258,000.8,092,220.550,000.1,043,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม

3,621,000.240,000.-

บาท
บาท

ยอดรวม

5,096,140.-

บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิกสภาฯพิจารณาเห็นชอบตอไป
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ขอบัญญัติตําบล
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
….................................
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลขึ้นไวโดยความ
เห็ นชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด โบสถ และโดยอนุ มัติ ข องนายอํ า เภอเสิ ง สาง
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขอ 2. ขอบัญญัตติ ําบลนี้ใหใชบัญญัติตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
28,500,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังตอไปนี้
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานการบริหารทั่วไป
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 8,349,640.- บาท
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 310,000.- บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
(1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม 290,000.- บาท
(2) แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 650,000.- บาท
(3) แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม 258,000.- บาท
(4) แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 8,092,220.- บาท
(5) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 550,000.- บาท
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 1,043,000.- บาท
ค. ดานเศรษฐกิจ
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 3,621,000.- บาท
(2) แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 240,000.บาท
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
(1) แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 5,096,140.- บาท
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
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ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ
ยอดรวม
บาท
ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่…..…เดือน….............…พ.ศ. 2553

(ลงนาม)
(นายวิวัฒน ไลกระโทก)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อนุมัติ

สวนที่ 3

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

- ประมาณการรายรับ
- รายจายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งรับยอดรวมทั้งสิ้น 28,500,000.- บาท
ก. รายไดภาษีอากร รวม 14,010,000.- บาท
1. หมวดภาษีอากร รวม 14,010,000.- บาท แยกเปน
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 280,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่
ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2 ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 200,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ไดเทาปที่ผานมา
1.3 ภาษีปาย จํานวน 18,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะสามารถเรงรัดการจัดเก็บภาษีปายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.4 ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่ผานมา เนื่องจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรรเทาปที่ผานมา
1.5 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 3,200,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 4,600,000.- บาท คําชี้แจง ตั้งรับตามพระราชบัญญัติจัดรายได
ภาษีมูลคาเพิ่ม โดยประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยกวาปที่ผานมา
1.7 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 3,500,000.- บาท คําชี้แจง ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
โดยประมาณการไวเทาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเทาปที่ผานมา
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 110,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่ผานมา เนื่อง
จากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา
1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 450,000.บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา
1.10 คาภาคหลวง จํานวน 2,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรนอยกวาปที่ผานมา
1.11 คาภาคหลวงแร จํานวน 60,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น
1.12 คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 90,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรมากขึ้น
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ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร รวม 490,000.- บาท
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 66,000.- บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 5,000.- บาท คําชี้แจง
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดสูงกวาปที่ผานมา
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา จํานวน 1,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว
เทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเทากับปที่ผานมา
1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทา
ปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดเทาปที่ผานมา
1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน - บาท คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว
1.5 คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไวเทาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะมีงานกอสรางในปริมาณเทาปที่ผานมา
1.6 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน - บาท คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว
1.7 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว
เทาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเทาปที่ผานมา
1.8 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 20,000.- บาท คํา
ชี้แจง เพื่อรองรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล วาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2550 โดยประมาณการไวเทาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดเทาปที่ผานมา
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 150,000.- บาท
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 150,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเทากับปที่ผานมา
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 274,000.- บาท แยกเปน
3.1 เงินที่มีผูอุทิศให จํานวน - บาท คําชี้แจง ไมไดประมาณการไว
3.2 คาขายแบบแปลน จํานวน 270,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่ผานมา เนื่องจาก
คาดจะมีงานกอสรางเทากับปที่ผานมา
3.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 4,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
ค. เงินชวยเหลือ
รวม
14,000,000.- บาท
หมวดเงินอุดหนุน
รวม
14,000,000.- บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
จํานวน 14,000,000.- บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหงานดานกฎหมาย และการจัดทํานิติกรรมตางๆ ขององคกรปกครองสวนตําบล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
2. การจัดเก็บขอมูลในการวางแผนพัฒนา
4. จัดเก็บขอมูลจัดทํางบประมาณ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณ
6,511,540.บาท
2. สวนการคลัง
งบประมาณ

งาน
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ
3. งานบริหารงานคลัง
รวม
1

เงินเดือน
และคาจาง
ประจํา
2,006,600.-

380,000.-

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ
3,841,440.50,000.-

735,000.2,741,600.-

105,000.485,000.-

930,000.4,821,440.-

คาจาง
ชั่วคราว

เงิน
สาธารณูปโภค อุดหนุน
0

คา

รายจาย
อื่น

212,000.-

18,000.-

-

212,000.-

18,000.-

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
รวม
สิ่งกอสราง
3,500.- 6,461,540.50,000.68,100.71,600.-

1,838,100.8,349,640.-

1,838,100.-

บาท

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง
สํานักปลัด
สํานักปลัด

00111
00112

สวนการคลัง

00113

รหัส
บัญชี
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วัตถุประสงค

งานที่ทํา

1.
2.
3.
4.

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบและปองกันภัย
เพื่อใหมีสมาชิก อปพร.รอยละ 2 ของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐ
เพื่อเพิ่มเครือขายในการรักษาความสงบและปองกันภัยรวมทั้งการปองกันอุบตั ิเหตุในชุมชนใหมศี ักยภาพ
เพื่อปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาติ

1. โครงการฝกอบรม / ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
2. ดําเนินโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
3. จัดตั้งศูนยอาํ นวยความสะดวกในชวงเทศกาลปใหมและเทศกาลสงกรานต ตามโครงการปองกันและแกไขอุบัตเิ หตุทางถนน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เงินเดือน
คาจาง
งาน
และคาจาง
ชั่วคราว
ประจํา
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
รวม
2

งบประมาณ
คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ
310,000.-

310,000.-

310,000.- บาท

-

-

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

-

-

-

-

คา
เงิน
สาธารณูปโภค อุดหนุน

รายจาย
อื่น

รวม
310,000.-

310,000.-

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง
สํานักปลัด

รหัส
บัญชี
00121
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล
2. เพื่อใหงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. งานสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน
2. จัดซื้อชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะ
3. อุดหนุนงบประมาณดําเนินโครงการรณรงคประชาสัมพันธตอตานยาเสพติด, โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูแกผูประสานพลังแผนดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณ 290,000.- บาท
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาครุภัณฑ
คาจาง
คา
เงิน
รายจาย
งาน
และคาจาง
ใชสอยและ
ที่ดินและ
รวม
ชั่วคราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ประจํา
วัสดุ
สิ่งกอสราง
งานสงเสริมและ
290,000.290,000.สนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน
3

รวม

-

-

290,000.-

-

-

-

-

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง
สํานักปลัด

รหัส
บัญชี
00252

290,000.13

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อรณรงค และปองกันโรคติดตอ 3. เพื่อสนับสนุนศูนยโรคเอดสฯ
งานที่ทํา
1. จัดซื้อน้ํายาเคมี ทรายกําจัดลูกน้ํา และวัคซีน
2. สนับสนุนงบประมาณในการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอเปนเครือขายระดับตําบล/อําเภอ
3. ดําเนินงานระบบประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณ 650,000.- บาท
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาครุภัณฑ
หนวยงาน
คาจาง
คา
เงิน
รายจาย
งาน
และคาจาง
ใชสอยและ
ที่ดินและ
รวม
เจาของ
ชั่วคราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ประจํา
วัสดุ
สิ่งกอสราง
สิ่งกอสราง
1. งานโรงพยาบาล
90,000.90,000.สํานักปลัด
2. งานบริการ
สํานักปลัด
สาธารณสุขและงาน
380,000.180,000.560,000.สาธารณสุขอื่น
รวม
380,000.270,000.650,000.-

รหัส
บัญชี
00222
00223

4
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเคราะหชวยเหลือราษฎร ตามโครงการซอมแซมชวยเหลือบานคนจน
2. เพื่อสงเคราะหชวยเหลือครอบครัวยากจน ตามโครงการแกไขปญหาความยากจน
3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
งานที่ทํา
1. งานสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห เชน ซอม/สรางบานคนจน, การแกไขปญหาความยากจน, อุดหนุนงบประมาณเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมาดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณ
258,000.- บาท

งาน
1. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
5

รวม

เงินเดือน
และคาจาง
ประจํา
-

-

-

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ
250,000.-

-

250,000.-

คาจาง
ชั่วคราว

-

8,000.-

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

-

8,000.-

-

-

คา
เงิน
สาธารณูปโภค อุดหนุน

รายจาย
อื่น

รวม

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง

รหัส
บัญชี

258,000.-

สํานักปลัด

00232

258,000.-

15

รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค
งานที่ทํา

1. เพื่อใหงานกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา ไมกําหนดระดับเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณการศึกษา สื่อการเรียนการสอน และสงเสริมกิจกรรมนักเรียนใหครอบคลุมทุกดาน
1. จัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด , กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
2. จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑอื่นที่จําเปนตอการเรียนการสอน 3. อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
4. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสานสัมพันธระหวางผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนกับ ศพด., กิจกรรมสานฝนเพื่อแม (วันแม) , ดําเนินโครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็ก อบต.กุดโบสถ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งาน
1. งานบริการทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
3. งานศึกษาไมกําหนดระดับ
6

รวม

งบประมาณ

8,092,220.- บาท

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

20,000.-

2,799,940.-

เงินเดือน
และคาจาง
ประจํา
202,000.-

850,000.-

คาตอบแทน
ใชสอยและ
วัสดุ
3,857,380.-

-

-

220,000.-

-

-

-

7,000

202,000.-

850,000.-

4,084,380.-

คาจาง
ชั่วคราว

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
135,900.-

7,865,220.-

-

-

-

220,000.-

สวนการศึกษาฯ

00212

-

-

-

-

7,000.-

สวนการศึกษาฯ

00214

20,000.-

2,799,940.-

-

135,900.-

8,092,220.-

รวม

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง
สวน
การศึกษาฯ

รหัส
บัญชี
00211
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

วัตถุประสงค
1. เพื่อทะนุบํารุงและสงเสริมการศาสนา
งานที่ทํา
1. งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เงินเดือน
คาจาง
งาน
และคาจาง
ชั่วคราว
ประจํา
1. งานกีฬาและ
นันทนาการ
2. งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น
รวม
7

2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตาง ๆ

3. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬา

2. งานกีฬาและนันทนาการ
งบประมาณ 550,000.- บาท
คาตอบแทน
คา
เงิน
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค อุดหนุน
วัสดุ
320,000.-

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
-

320,000.-

รายจาย
อื่น

รวม

230,000.-

-

-

-

-

230,000.-

550,000.-

-

-

-

-

550,000.-

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง
สวน
การศึกษาฯ
สวน
การศึกษาฯ

รหัส
บัญชี
00262
00263
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหพื้นที่ตําบลมีสาธารณูปโภคและการบริการประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. จัดการดานสาธารณูปโภคภายในพื้นที่รับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนโยธา
งบประมาณ 1,043,000.- บาท
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาจาง
คา
เงิน
งาน
และคาจาง
ใชสอยและ
ชั่วคราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
ประจํา
วัสดุ
1. งานบริหารทั่วไป
418,000.- 210,000.200,000.เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
170,000.2. งานไฟฟาถนน
8

รวม

418,000.-

210,000.-

370,000.-

-

-

-

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
45,000.-

-

รายจาย
อื่น

873,000.-

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง
สวนโยธา

00241

-

170,000.-

สวนโยธา

00242

45,000.-

1,043,000.-

รวม

รหัส
บัญชี
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการบริการประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การจัดการดานโครงสรางพื้นฐานภายในพื้นที่ตําบล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนโยธา
งบประมาณ 3,621,000.- บาท
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาจาง
คา
เงิน
รายจาย
งาน
และคาจาง
ใชสอยและ
ชั่วคราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
ประจํา
วัสดุ
1. งานกอสราง
400,000.240,000.โครงสรางพื้นฐาน

10

รวม

-

-

400,000.-

-

240,000.-

-

คาครุภัณฑ
หนวยงาน
ที่ดินและ
รวม
เจาของ
สิ่งกอสราง
สิง่ กอสราง
2,981,000.- 3,621,000.- สวนโยธา
9

รหัส
บัญชี
00312

2,981,000.- 3,621,000.-
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค
งานที่ทํา

1. เพื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดชและราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ
2. เพื่อสงเสริมการฝกอบรมใหกับกลุมอาชีพในพื้นที่

1. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
2. สงเสริมการฝกอบรมดานอาชีพ (เทคนิคการกรีดยางอยางอยางถูกวิธี , การเลี้ยงสุกร ไกพื้นเมือง)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เงินเดือน
คาจาง
งาน
และคาจาง
ชั่วคราว
ประจํา

งบประมาณ 240,000.- บาท
คาตอบแทน
คา
เงิน
ใชสอยและ
สาธารณูปโภค อุดหนุน
วัสดุ

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑ
ที่ดินและ
สิ่งกอสราง

รวม

หนวยงาน
เจาของ
สิ่งกอสราง

รหัส
บัญชี

สํานักปลัด

00321

1. งานสงเสริมการเกษตร

-

-

240,000.-

-

-

-

-

240,000.-

รวม

-

-

240,000.-

-

-

-

-

240,000.-

11
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใด โดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที
4. เพื่อสงเคราะหราษฎรที่ดอยโอกาสทางสังคม เชน ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหในเบื้องตน
งานที่ทํา
1. บริหารงานตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสํารองจายไวใชในกรณีเกิดสาธารณภัยและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่
3. การจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพ ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณ 5,096,140.- บาท
คาตอบแทน
คาครุภัณฑ
หนวยงาน
คาจาง
คา
เงิน
รายจาย
รหัส
ใชสอยและ
งาน
งบกลาง
ที่ดินและ
รวม
เจาของ
ชั่วคราว
สาธารณูปโภค อุดหนุน
อื่น
บัญชี
วัสดุ
สิ่งกอสราง
สิ่งกอสราง
งบกลาง
5,096,140.5,096,140.- สํานักปลัด 00411
12

13

รวม

5,096,140.-

-

-

-

-

-

-

5,096,140.-
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34
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสวนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 4,664,000.- บาท
1. รายจายประจํา ตั้งไว 1,638,000.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 418,000.- บาท แยกเปน
เงินเดือน
ตั้งไว 418,000.- บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 400,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานในสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.1.2 ประเภทเงิ นเพิ่ ม ต า ง ๆ ตั้ง ไว 18,000.- บาท เพื่อจา ยเปนคา ครองชีพ ชั่วคราวใหแ ก
พนักงานในสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 210,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาจางชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง
ในสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางในสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 770,000.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 60,000.- บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.2 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานใน
สวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
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คาใชสอย ตั้งไว 490,000.- บาท แยกเปน
1.3.3 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 390,000.- บาท แยกเปน
(1) คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 40,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) ค า จ า งเหมาบริ ก ารซ อ มแซมไฟฟ า สาธารณะในหมู บ า นภายในตํ า บล ตั้ ง ไว
50,000.- บาท เพื่ อเป น ค า ใช จา ยในการจ า งเหมาบริก าร แรงงาน เครื่ องจัก รในการซ อมแซมไฟฟ า
สาธารณะในหมูบานภายในตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟาถนน (00242)
(3) คาจางเหมาบริการซอมแซมถนนในหมูบานภายในตําบล ตั้งไว 300,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ แรงงาน เครื่องจักรในการซอมแซมถนนในหมูบานภายในตําบล
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน (00312)
1.3.4 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 80,000.- บาท แยกเปน
(1) โครงการฝกอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจรับการจาง ตั้งไว 30,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนโดยการจัดโครงการฝกอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการตรวจรับการจางและผูที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) โครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดการผังเมือง (ชุมชนเสิงสาง) พื้นที่ตําบล
กุดโบสถ ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน
การพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความรูการจัดทําผังเมืองรวมชุมชน และองค
ความรูดานการวางผังเมือง และดานชาง สามารถรวมมือกับชุมชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนใน
พื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.3.5 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
สวนตําบล ลูกจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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คาวัสดุ ตั้งไว 220,000.- บาท แยกเปน
1.3.5 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 120,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เชน โคมไฟ หมอแปลงไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานไฟฟาถนน (00242)
1.3.6 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไม ตะปู
ยางมะตอยสําเร็จรูป น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 240,000.- บาท แยกเปน
1.4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนอันเปนสาธารณประโยชน
(1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี ตั้งไว 150,000.-บาท เพื่อจายเปนคาขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตร บานหนองสนวนพัฒนา หมู 17 ระยะทางไมนอยกวา 500.00 เมตร ตามประมาณการ
การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แลว)
(2) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี ตั้งไว 70,000.-บาท เพื่อจายเปนคาขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตร สายทางอนันตฟารม บานใหมโนนทอง หมู 11 ระยะทางไมนอยกวา 200.00 เมตร
ตามประมาณการการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)
(3) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอครบุรี ตั้งไว 20,000.-บาท เพื่อจายเปนคาขยายเขต
ไฟฟาเพื่อการเกษตร บานเตาเหล็ก หมู 4 ระยะทางไมนอยกวา 50.00 เมตร ตามประมาณการการไฟฟา
สวนภูมิภาคอําเภอครบุรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312) (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ
แลว)
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2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 3,026,000.- บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว 3,026,000.- บาท แยกเปน
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 45,000.- บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํารวจ ตั้งไว 38,000.- บาท แยกเปน
(1) เทปวัดระยะ แบบเทปไฟเบอรใยแกว ยาว 60 เมตร ตั้งไว 3,000.- บาท เปนคา
เทปวัดระยะ จํานวน 1 อัน เนื้อเทปเปนไฟเบอรใยแกวอยางดี เคลือบมันที่ผิว สามารถคงสภาพไดดี
ไมยืดหรือเสียรูปไดงาย ดามจับมีปุมยางชวยใหจับไดกระชับและกันการลื่นขณะใชงาน บรรจุในโครง
พลาสติกมีมือหมุนพรอมจุดล็อคมือหมุน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS ตั้งไว 35,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาเครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GPS จํานวน 1 เครื่อง เปนอุปกรณรับสัญญาณดาวเทียมมือถือ
หนาจอปองกันแสงสะทอน แสดงผลดวยหนาจอภาพสี LCD ขนาดไมนอยกวา 3.8 × 5.6 ซม. จอ
ละเอียดไมนอยกวา 256 สี พรอมดวยหนวยความจําแบบภายนอกชนิด Micro-SD Card 64 MB และมี
เข็มทิศอิเล็คทรอนิค รองรับการแสดงขอมูลแผนที่ประเทศไทย พรอมอุปกรณมาตรฐานครบชุด ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 7,000.- บาท เพื่อจายเปนคาตูเหล็กชนิดบานเลื่อน
ขนาดไมต่ํากวา 110 ซม. จํานวน 2 ตู ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว รวม 2,981,000.- บาท แยกเปน
2.2.1 ประเภทงานถนน ตั้งไว 892,000.-บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(แคปซีล) สายทางขางวัดโคกเตาเหล็ก บานหนองลุมปุก หมู 3 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว
490.00 เมตร หรือพื้นทีล่ าดยางไมนอยกวา 2,450 ตารางเมตร ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร จํานวน 2 จุด รวม 16 ทอน พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบ
แปลน อบต. กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312)
2.2.2 ประเภทงานถนน ตั้งไว 770,000.-บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนลาดยางแบบผิวเรียบ
(แคปซีล) สายทางขางถังแชมเปญ บานสมบัติพัฒนา หมู 13 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 440.00
เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 2,200 ตารางเมตร พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน
อบต. กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งาน
กอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312)
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2.2.3 ประเภทงานถนน ตั้งไว 720,000.-บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเขาวัดบานโคกโจด บานโคกโจด หมู 8 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 1,380 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร , ทําการวางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร จํานวน 6 ทอน 1 จุด
พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312)
2.2.4 ประเภทงานถนน ตั้งไว 349,000.-บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขาง
รานเสนอคารแคร บานใหมโนนทอง หมู 11 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 675 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312)
2.2.5 ประเภทงานอาคาร ตั้งไว 250,000.-บาท เพื่อจายเปนคากอสรางศาลาประชาคม บานเตาเหล็ก
หมู 4 ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.50 เมตร หรือพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 90.00 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย ตามแบบแปลน อบต. กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน(00312)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 8,642,220.- บาท
1. รายจายประจํา ตั้งไว 8,506,320.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 202,000.- บาท แยกเปน
เงินเดือน ตั้งไว 202,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 190,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 12,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานใน
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 850,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาจางชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 650,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใน
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 4,634,380.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน
ตั้งไว 20,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
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คาใชสอย
ตั้งไว
1,827,500.- บาท
1.3.2 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 240,000.- บาท แยกเปน
(1) คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ , คาจางเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(2) คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ(บานเตาเหล็ก – ลุมปุก)ตั้งไว 84,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(3) คาจางเหมาแมบานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ทั้ง 3 แหง ตั้งไว 126,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาแมบานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ
(บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
1.3.3 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 690,000.- บาท แยกเปน
(1) โครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด ตําบลกุดโบสถ ประจําป 2554 ตั้งไว
170,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด ตําบลกุดโบสถ ประจําป 2554
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ(00262)
(2) คาใชจายในงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา อันเปนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(00263)
(3) คาใชจายในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2554 ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2554 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(4) คาใชจายในจัดงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี เพื่อรวมสดุดีวีรกรรมทานทาวสุรนารีและสืบสานประเพณีทองถิ่นอัน
ดีงาม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น (00263)
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(5) คาจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(6) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 ตั้งไว 70,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(7)โครงการสานฝนเพื่อแม ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสานฝน
เพื่อแม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)
(8) โครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็ก อบต.กุดโบสถ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็ก อบต.กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
(9) โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธระหวางผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนกับ ศพด.
ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธระหวางผูปกครองของเด็กกอนวัย
เรียนกับ ศพด. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
(10) โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ฝกอบรมผลิตสื่อ) ตั้งไว 20,000.บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ฝกอบรมผลิตสื่อ) การ
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการศึกษา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(11) โครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.3.4 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว
837,500.- บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ ตั้ง
ไว 30,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 807,500.- บาท แยกเปน
2.1 เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 618,800.- บาท ดังนี้
2.1.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 134,680.- บาท
2.1.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) จํานวน 262,080.- บาท
2.1.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 222,040.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
2.2 เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตั้งไว 102,000.- บาท ดังนี้
2.2.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 22,200.- บาท
2.2.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) จํานวน 43,200.- บาท
2.2.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 36,600.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
2.3 เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งไว 1,700.- บาท ดังนี้
2.3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 370.- บาท
2.3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) จํานวน 720.- บาท
2.3.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 610.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
2.4 เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก ตั้งไว
40,000.- บาท ดังนี้
2.4.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 10,000.- บาท
2.4.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) จํานวน 15,000.- บาท
2.4.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 15,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)

43
2.5 เบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว
45,000.- บาทดังนี้
2.5.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 15,000.- บาท
2.5.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) จํานวน 15,000.- บาท
2.5.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 15,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุด
โบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211)
วัสดุ ตั้งไว 2,786,880.- บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 7,000.- บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
เพื่อใหบริการประชาชน วัสดุการประชาสัมพันธอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
1.3.7 ประเภทวัสดุอุปกรณกีฬา ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณกีฬาหมูบาน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1.3.8 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว 2,679,880.- บาท
(1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ทั้ง 3 แหง ตั้งไว 346,800.- บาท เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(2) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 7 แหง ตั้งไว
2,333,080.- บาท เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 7 แหง ไดแก
โรงเรียนบานกุดโบสถ , โรงเรียนบานทาเยี่ยม , โรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก , โรงเรียนบานโคกโจด , โรงเรียน
หนองสนวน , โรงเรียนบานสมบัติเจริญ , โรงเรียนบานหนองแดง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 20,000.- บาท
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลกุดโบสถ จํานวน 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 2,799,940.- บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนอันเปนสาธารณประโยชน
(1) อุดหนุนโรงเรียนบานโคกโจด ตั้งไว 127,400.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกโจด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(2) อุดหนุนโรงเรียนบานทาเยี่ยม ตั้งไว 254,800.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรียนบานทาเยี่ยม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(3) อุดหนุนโรงเรียนบานเตาเหล็ก- ลุมปุก ตั้งไว 607,750.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานเตาเหล็ก- ลุมปุก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(4) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองสนวน ตั้งไว 433,160.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองสนวน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(5) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองแดง ตั้งไว 424,320.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองแดง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(6) อุดหนุนโรงเรียนบานกุดโบสถ ตั้งไว 552,500.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(7) อุดหนุนโรงเรียนบานสมบัติเจริญ ตั้งไว 400,010.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานสมบัติเจริญ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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2. รายจายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว 135,900.- บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 135,900.- บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 135,900.- บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 82,400.- บาท เพื่อจายเปนคาครุภัณฑ ดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512
MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GM
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel, มี Contrast Ratio ไม
นอยกวา 600: 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(2) เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว 6,000 .- บาท เพื่อจัดเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA จํานวน
2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา , สามารถ
สํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(3) เครื่องพิมพ ตั้งไว 10,000 .- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800 x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 24 หนาตอนาที
- มีInterface แบบ 1x Parallel หรื 1 USB 2.0 หรือ ดีกวา
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- สามารถใชไดกับ A4 Letter , Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไป (00211)
(4) โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร ตั้งไว 6,400.- บาท เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรและเกาอี้
คอมพิวเตอร (เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร) เปนแบบมีลอเลื่อน มีพนักพิง ตามแบบที่จําหนายทั่วไปใน
ทองตลาด จํานวน 2 ชุด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา(00211)
2.1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 3,500.- บาท เพื่อจายเปนคาตูเหล็กชนิดบานเลื่อนขนาดไม
ต่ํากวา 110 ซม. จํานวน 1 ตู ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.1.3 ประเภทครุภัณฑเครื่องเลนสนามกลางแจง ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
กลางแจงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) เชน กระดานลื่น มาหมุน ชิงชา รถไฟ
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
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องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสวนการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 1,838,100.- บาท
1. รายจายประจํา
ตั้งไว 1,770,000.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 735,000.- บาท แยกเปน
เงินเดือน ตั้งไว 735,000.- บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 650,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานในสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 85,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงาน
ในสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม 105,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาจางชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 75,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใน
สวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางในสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113)
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 930,000.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 140,000.- บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวย
เหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
1.3.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวย
เหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

32
1.3.3 ประเภทคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางตามโครงการตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
คาใชสอย ตั้งไว 340,000.- บาท แยกเปน
1.3.4 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 160,000.- บาท
(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ , คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ , คาจางเหมาบริการเชน คาบริการถายเอกสาร คาลางอัดภาพ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
(2) คาปรับปรุงแผนที่ภาษี ตั้งไว 100,000.-บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับปรุงแผน
ที่ภาษี ซึ่งจะเปนฐานขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถในการรับชําระภาษี ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
1.3.5 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการจูงใจผูเสียภาษีขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
1.3.6 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)
1.3.7 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
อัดสําเนา เครื่องถายเอกสาร เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมวกควัน เครื่องโปรเจกเตอร รถยนต
รถจักรยานยนต ตู โตะ และคาบํารุงรักษาเพื่อซอมแซมทรัพยสินอื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
คาวัสดุ ตั้งไว 450,000.- บาท แยกเปน
1.3.8 ประเภทคาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ
เครื่ องใช ตา ง ๆ เช น กระดาษ แฟ ม ปากกา ดิ นสอ ฯลฯ ตั้ ง จ า ยจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
1.3.9 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาสิ่งของ
เครื่องใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก แกวน้ํา ชอนสอม ถวยชาม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
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1.3.10 ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิง และหลอลื่น ตั้งไว 150,000.- บาท เพื่อจายเปนน้ํามัน
เบนซิน โซลา น้ํามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารงานคลัง(00113)
1.3.11 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 120,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน แผนดิสก หมึกพิมพ โปรแกรมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 68,100.- บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 68,100.- บาท แยกเปน
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 68,100.- บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 68,100.- บาท เพื่อจายเปนคาครุภัณฑ ดังนี้
(1) ตูเหล็ก ตั้งไว 9,600.- บาท เพื่อจัดซื้อตูเหล็ก ขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 3 ตู
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
(2) เกาอี้ผูมาติดตอ ตั้งไว 58,500.- บาท เพื่อจัดซื้อเกาอี้ผูมาติดตอ เปนเกาอี้ขาเหล็ก ที่นั่ง
และพนัก พิง เป นโพลี โ พรไพลี น จํ า นวน 150 ตัว ตั้ ง จา ยจากเงิ นอุ ดหนุ นทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
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องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 8,259,540.- บาท
1. รายจายประจํา
ตั้งไว 8,256,040.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 2,006,600.- บาท แยกเปน
เงินเดือน ตั้งไว 1,891,600.- บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 1,100,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานในสวนสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)
1.1.2 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหาร ตั้งไว 297,600.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
คาตอบแทนประจําตําแหนง และคาตอบแทนพิเศษของนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)
1.1.3 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนเลขานุการ ตั้งไว 72,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานในสวนสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111)
1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 42,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)
1.1.6 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 300,000.- บาท เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (เงินโบนัส) ของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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คาจางประจํา ตั้งไว 115,000.- บาท แยกเปน
1.1.7 ประเภทคาจางประจํา ตั้งไว 95,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.1.8 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราว
ลูกจางประจํา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว รวม 380,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาจางชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 280,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจาง
ในสวนสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของ
พนักงานจางในสวนสํานักปลัด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 5,361,440.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน ตั้งไว 2,564,440.- บาท แยกเปน
1.3.1 ประเภทคาตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเลขานุการสภาฯ
ตั้งไว 2,269,440.- บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน ใหแก
- ประธานสภาฯ
เปนเงิน
102,000.บาท
- รองประธานสภาฯ
เปนเงิน
76,440.บาท
- สมาชิกสภาฯ จํานวน 33 คน
เปนเงิน
2,019,600.บาท
- เลขานุการสภาฯ
เปนเงิน
71,400.บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.2 ประเภทคาเบี้ยประชุม ตั้งไว 85,000.- บาท แยกเปน
(1) ประเภทค า เบี้ ย ประชุ ม ตั้ ง ไว 80,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า เบี้ ย ประชุ ม ให แ ก
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ เลขานุการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
(2) ประเภทค า เบี้ ย ประชุ ม ตั้ ง ไว 5,000.- บาท เพื่ อ จ า ยเป น ค า เบี้ ย ประชุ ม ให แ ก
คณะกรรมการในการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.3 ประเภทคาตอบแทนแผนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
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1.3.4 ประเภทเงิ นช วยเหลื อ การศึ ก ษาบุ ตร ตั้ง ไว 5,000.- บาท เพื่ อจ า ยเป น เงิ น ช ว ยเหลื อ
การศึ ก ษาบุ ต รให แ ก พ นั ก งานส ว นตํ า บล และผู มี สิ ท ธิ เ บิ ก ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.5 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 5,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกผูบริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.6 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.7 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกผูบริหารทองถิ่น และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.8 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว
30,000.- บาท เพื่อเปนคาตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถ คาตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง (กรณีแทนตําแหนงที่วางและหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) , คาตอบแทนในการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น
, คาตอบแทนสมาชิก อปพร. ที่ปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งศูนยฯ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
คาใชสอย ตั้งไว 2,707,000.- บาท
1.3.9 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 387,000.- บาท แยกเปน
(1) คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ , คาจางเหมาบริการ, คาตักสิ่งปฏิกูล คาระวางบรรทุก,
คาเบี้ยประกันภัย ฯลฯ ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ , คาจาง
เหมาบริการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)
(2) คาปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 15,000.- บาท เพื่อจายเปน
คาปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหสามารถใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับสวนกลางได เชน คาเชาพื้นที่ คาจางเหมาบริการ
ดูแล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
(3) คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ตั้งไว
42,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
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(4) คาจางจัดเก็บขอมูล จปฐ. และคาจางบันทึกขอมูล จปฐ. ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจาย
เปนคาจางเหมาบริการบุคคลภายนอกทําการจัดเก็บและบันทึกขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขต
องคก ารบริ หารสวนตํา บลกุดโบสถ จํา นวน 18 หมูบาน ตั้งจา ยจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)
(5) คาจางจัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตั้งไว 80,000.- บาท
เพื่อจายเปนคาจางจัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหประชาชนรับทราบผล
การปฏิบัติงานและเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฎใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.10 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 1,790,000.- บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ตั้งไว
50,000.- บาท เพื่อคาใชจายในการจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
ประชุมประชาคมหมูบาน ตําบล คาเลี้ยงรับรอง คาเอกสารอื่นที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน(00252)
(2) คารับรองในการตอนรับบุคคล และคณะบุคคล ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
รับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร และ
คาใชจายอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
(3) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคารับรอง
ในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย หรือ
ระเบี ยบ หรือหนัง สือสั่ง การของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมรวมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับหนวยงานอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผูเขารวมประชุมอื่น และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งเขารวมประชุม เชน
คาอาหาร คาเครื่องดื่ม และคาใชจายอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)
(4) โครงการ อบต.สัญจร ประจําป 2554 ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อเปนการใหบริการ
ประชาชน เชน การรับชําระภาษี ใหความรูเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี บริการรับเรื่องราวรองทุกข จัดเก็บ
ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล การใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ในเบื้องตน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานสร า งความเขมแข็งของชุม ชน(00250) งานสง เสริม และสนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน(00252)
(5) โครงการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
สรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน(00252)
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(6) โครงการตามกิจกรรม หมูบานนาอยู ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการตามกิจกรรม หมูบานนาอยู เชน การปรับปรุงภูมิทัศน การจัดระเบียบสังคม ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน(00252)
(7) โครงการฝกอบรม / ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ตั้งไว
150,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม / ทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป
พร.) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน(00121)
(8) โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเสริมสรางความสมานฉันทโดยใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
จัดกิจกรรมดังกลาว ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายในงาน(00120) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(9) โครงการฝ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านสมาชิ ก สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ตั้ ง ไว
300,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
(10) โครงการฝกอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารงานแบบบูรณาการผูนํา
ของตําบลกุดโบสถ ตั้งไว 400,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม / ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการบริหารงานแบบบูรณาการผูนํา ของตําบลกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
(11) โครงการการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อเปนคา
น้ํายาเคมี สารกําจัดยุงลาย น้ํามันผสมน้ํายาเคมี น้ํามันเติมเครื่องพนหมอกควัน คาจางเหมาแรงงานพน
หมอกควัน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น(00223)
(12) โครงการสรางสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
สรางสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น(00223)
(13) โครงการเยี่ยมบานหลังคลอด ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
เยี่ยมบานหลังคลอด เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจที่ดี แกหญิงหลังคลอด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ (00223)
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(14) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราช
เสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร
(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321)
(15) โครงการฝกอบรมเทคนิคการกรีดยางพาราอยางถูกวิธี ตั้งไว 70,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการฝกอบรมเทคนิคการกรีดยางพาราอยางถูกวิธี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321)
(16) โครงการฝกอบรมสงเสริมการเลี้ยงสุกร ไกพื้นเมือง ตั้งไว 70,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมการเลี้ยงสุกร ไกพื้นเมือง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร(00320) งานสงเสริมการเกษตร(00321)
1.3.11 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว 530,000.- บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในการดําเนินการเลือกตั้งผูบริหารตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งไว 70,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง (กรณีแทนตําแหนงที่วางและหรือคณะกรรมการ
การเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป(00111)
(2) โครงการบานคนจน ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการกอสราง ซอมแซม
ที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร และผูดอยโอกาส ตามโครงการบานคนจนและบานทองถิ่นไทย เทิดไท
องคราชัน 84 พรรษา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห(00232)
(3) โครงการแกไขปญหาความยากจน ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
แกไขปญหาความยากจน สงเคราะหประชาชนผูยากไร และผูดอยโอกาส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00232)
(4) โครงการฝกอบรมประชาธิปไตย ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ
ฝกอบรมประชาธิปไตย การใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงค หรือการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนใหทราบถึง สิท ธิและหนา ที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน(00252)
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(5) โครงการปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตาม
โครงการปองกันแกไขอุบัติเหตุทางถนน ในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง และคาวัสดุ
อุปกรณที่จําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน(00121)
(6) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ , คาของขวัญ ของ
รางวัล หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความจํา เปนและเหมาะสม , คาพวงมาลัย, ชอดอกไม
, กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จําเปน ฯลฯ ตั้งไว
100,000.- บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)
คาวัสดุ ตั้งไว 90,000.- บาท
1.3.12 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 40,000.- บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใช
ในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน แผนปาย ประกาศ กระดาษเขียนโปสเตอร สี ฟลม พูกัน
วารสาร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.3.13 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย เพื่อควบคุมและปองกันโรคติดตอในพื้นที่ เชน การควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา โรค
ไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ฯลฯ เปนคาวัคซีน คายาฉีดพน และเวชภัณฑตาง ๆ ตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223)
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 212,000.- บาท แยกเปน
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 130,000.-บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของสํานักงาน
และคาไฟจากการจัดกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
1.4.2 ประเภทคาโทรศัพท ตั้งไว 12,000.- บาท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท สําหรับที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป(00111)
1.4.3 ประเภทคาไปรษณีย ตั้งไว 25,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คา
ซื้อดวงตราไปรษณียากร คาเชาตูไปรษณีย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป(00111)
1.4.4 ประเภทคาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 45,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ
การใชระบบอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 296,000.- บาท แยกเปน
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือเอกชนอันเปนสาธารณประโยชน
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง ตั้งไว 3,000.- บาท ตามโครงการจัดงานวัน
ปยมหาราช ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)
(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง ตั้งไว 10,000.- บาท ตามโครงการจัดงาน 5
ธันวามหาราช ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111) (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)
(3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง ตั้งไว 5,000.- บาท ตามโครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีประจําป 2554 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)
(4) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเสิงสาง ตั้งไว 4,000.- บาท ตามโครงการสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ประจําป 2554 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห(00232) (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)
(5) อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ตั้งไว 4,000.- บาท ตามโครงการจัดหา
รายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหลากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ประจําป 2554 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230) งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห(00232)
(6) อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V.
อําเภอเสิงสาง ประจําปงบประมาณ 2554 ตั้งไว 90,000.- บาท ตามโครงการจัดตั้งศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผูติดเชื้อ H.I.V. ตามโครงการสมาคมแมบานมหาดไทย รวมใจตานภัยเอดส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งาน
โรงพยาบาล(00222) (จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แลว)
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(7) อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบานในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ 18 หมูบาน ตั้งไว 180,000.- บาท ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
- บานกุดโบสถ
จํานวน
10,000.บาท
- บานทาเยี่ยม
จํานวน
10,000.บาท
- บานหนองลุมปุก
จํานวน
10,000.บาท
- บานโคกเตาเหล็ก
จํานวน
10,000.บาท
- บานหนองสนวน
จํานวน
10,000.บาท
- บานสมบัติเจริญ
จํานวน
10,000.บาท
- บานหนองแดง
จํานวน
10,000.บาท
- บานโคกโจด
จํานวน
10,000.บาท
- บานดอนโบสถ
จํานวน
10,000.บาท
- บานหนองรังกา
จํานวน
10,000.บาท
- บานใหมโนนทอง จํานวน
10,000.บาท
- บานดอนไร
จํานวน
10,000.บาท
- บานสมบัติพัฒนา
จํานวน
10,000.บาท
- บานหนองบัวแดง จํานวน
10,000.บาท
- บานเตาเหล็กทาชาง จํานวน
10,000.บาท
- บานดอนโบสถพัฒนา จํานวน
10,000.บาท
- บานหนองสนวนพัฒนา จํานวน
10,000.บาท
- บานทาเยี่ยมพัฒนา จํานวน
10,000.บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน่ (00223)
2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 3,500.- บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง ตั้งไว
3,500.- บาท แยกเปน
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 3,500.- บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 3,500.- บาท เพื่อจายเปนคาตูเหล็กชนิดบานเลื่อนขนาด
ไมต่ํากวา 110 ซม. จํานวน 1 ตู ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป(00111)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายงบกลาง
1. รายจายงบกลาง ตั้งไว 5,096,140.- บาท
1.1 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตั้งไว 4,746,140.- บาท แยกเปน
(1) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นประจําป ตั้งไว 145,000.บาท เพื่อจายเปนคาเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ในอัตรารอยละ 1 ของรายได
ประจํา ปง บประมาณทั่ วไป (ตามหนั งสื อจัง หวัดนครราชสีม า ดวนมาก ที่ นม 0018.2/ว 3272 ลงวันที่ 1
กันยายน 2543, โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.5/ว 45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 )ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)
งานงบกลาง(00411)
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 120,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
(3) เงินรายจายเพื่อการศึกษา ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนทุนการศึกษาหรือพัฒนา
องคความรูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทใหกับผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ที่ปรึกษาสภา
ทองถิ่น เลขานุการสภาทองถิ่น เจาหนาที่ทองถิ่น รวมถึงลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2428 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 หนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 หรือทุนการศึกษาสําหรับ
เด็กนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30
เมษายน 2550 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
(4) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ ตั้งไว
157,960.- บาท เพื่อเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดโบสถ
เพื่อใหประชาชนมีระบบประกันสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงบกลาง(00410)
งานงบกลาง(00411)
(5) โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตั้งไว 3,426,000.- บาท เพื่อจายตามโครงการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
(6) โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว 570,000.- บาท เพื่อจายตามโครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
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(7) โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 127,180.- บาท เพื่อจายตามโครงการเบี้ยยังชีพ
ผูปวยเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
1.2 ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว 350,000.- บาท คาใชจายในกรณีจําเปน ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงานสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 8,642,220.- บาท
1. รายจายประจํา ตั้งไว 8,506,320.- บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว รวม 202,000.- บาท แยกเปน
เงินเดือน ตั้งไว 202,000.- บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 190,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 12,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานใน
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 850,000.- บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทคาจางชั่วคราวพนักงานจาง ตั้งไว 650,000.- บาท เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางใน
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนการการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ตั้งไว 200,000.- บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงาน
จางในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไว รวม 3,826,880.- บาท แยกเปน
คาตอบแทน
ตั้งไว 20,000.- บาท
1.3.1 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิก ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
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คาใชสอย
ตั้งไว
1,020,000.- บาท
1.3.2 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 240,000.- บาท แยกเปน
(1) คาธรรมเนียมลงทะเบียนตาง ๆ , คาจางเหมาบริการ ฯลฯ ตั้งไว 30,000.- บาท เพื่อ
จายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ คาจางเหมาบริการ และคาใชจายอื่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(2) คาจางเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ(บานเตาเหล็ก – ลุมปุก)ตั้งไว 84,000.- บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน (อนุบาล 3 ขวบ) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดงและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(3) คาจางเหมาแมบานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ทั้ง 3 แหง ตั้งไว 126,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในการจางเหมาแมบานทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ
(บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
1.3.3 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 690,000.- บาท แยกเปน
(1) โครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด ตําบลกุดโบสถ ประจําป 2554 ตั้งไว
170,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการมหกรรมกีฬาตานยาเสพติด ตําบลกุดโบสถ ประจําป 2554
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ(00262)
(2) คาใชจายในงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายในงาน
ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา อันเปนการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(00263)
(3) คาใชจายในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2554 ตั้งไว 80,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายในงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2554 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
(4) คาใชจายในจัดงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดงานวันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี เพื่อรวมสดุดีวีรกรรมทานทาวสุรนารีและสืบสานประเพณีทองถิ่นอัน
ดีงาม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น (00263)

41
(5) คาจัดสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ในการสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(6) โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 ตั้งไว 70,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(7)โครงการสานฝนเพื่อแม ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสานฝน
เพื่อแม ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)
(8) โครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็ก อบต.กุดโบสถ ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อเปน
คาใชจายตามโครงการบัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็ก อบต.กุดโบสถ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
(9) โครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธระหวางผูปกครองของเด็กกอนวัยเรียนกับ ศพด.
ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการทัศนศึกษาสานสัมพันธระหวางผูปกครองของเด็กกอนวัย
เรียนกับ ศพด. ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
(10) โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ฝกอบรมผลิตสื่อ) ตั้งไว 20,000.บาท เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา (ฝกอบรมผลิตสื่อ) การ
สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางดานการศึกษา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(11) โครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว 10,000.- บาท เพื่อเปนคาใชจาย
ตามโครงการปลอดภัยไวกอน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
1.3.4 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว
30,000.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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1.3.5 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาซอมแซมศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุด
โบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา(00211)
วัสดุ ตั้งไว 2,786,880.- บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว 7,000.- บาท เพื่อจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
เพื่อใหบริการประชาชน วัสดุการประชาสัมพันธอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
1.3.7 ประเภทวัสดุอุปกรณกีฬา ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจายเปนคาอุปกรณกีฬาหมูบาน ตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
1.3.8 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว 2,679,880.- บาท
(1) จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
ทั้ง 3 แหง ตั้งไว 346,800.- บาท เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลกุดโบสถ คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(2) จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 7 แหง ตั้งไว
2,333,080.- บาท เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล 7 แหง ไดแก
โรงเรียนบานกุดโบสถ , โรงเรียนบานทาเยี่ยม , โรงเรียนบานเตาเหล็ก-ลุมปุก , โรงเรียนบานโคกโจด , โรงเรียน
หนองสนวน , โรงเรียนบานสมบัติเจริญ , โรงเรียนบานหนองแดง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 20,000.- บาท
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ตั้งไว 20,000.- บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จํานวน 2 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว 2,799,940.- บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนอันเปนสาธารณประโยชน
(1) อุดหนุนโรงเรียนบานโคกโจด ตั้งไว 127,400.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรียนบานโคกโจด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(2) อุดหนุนโรงเรียนบานทาเยี่ยม ตั้งไว 254,800.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครง
การอาหารกลางวันโรงเรียนบานทาเยี่ยม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(3) อุดหนุนโรงเรียนบานเตาเหล็ก- ลุมปุก ตั้งไว 607,750.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานเตาเหล็ก- ลุมปุก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(4) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองสนวน ตั้งไว 433,160.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองสนวน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(5) อุดหนุนโรงเรียนบานหนองแดง ตั้งไว 424,320.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานหนองแดง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(6) อุดหนุนโรงเรียนบานกุดโบสถ ตั้งไว 552,500.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานกุดโบสถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(7) อุดหนุนโรงเรียนบานสมบัติเจริญ ตั้งไว 400,010.- บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบานสมบัติเจริญ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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1.6 หมวดรายจายอื่น ตั้งไว
807,500.- บาท แยกเปน
1.6.1 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 618,800.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด ใชจายเปนคาอาหารกลางวันและอาหารวาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 134,680.- บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
จํานวน 262,080.- บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 222,040.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
1.6.2 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 102,000.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด ใชจายเปนคาวัสดุการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 22,200.- บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก) จํานวน 43,200.- บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 36,600.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
1.6.3 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 1,700.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด ใชจายเปนคาพาหนะนําสงเด็กไปสถานพยาบาล ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 370.- บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
จํานวน 720.- บาท
3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 610.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
1.6.4 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 40,000.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด เปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 10,000.- บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
จํานวน 15,000.- บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 15,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
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1.6.5 ประเภทสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 45,000.- บาท
เพื่อเบิกหักผลักสงใหสถานศึกษาในสังกัด ใชจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว ดังนี้
(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง
จํานวน 15,000.- บาท
(2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก-ลุมปุก)
จํานวน 15,000.- บาท
(3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
จํานวน 15,000.- บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
2. รายจายเพื่อการลงทุน ตัง้ ไว 135,900.- บาท
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 135,900.- บาท
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 135,900.- บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 82,400.- บาท เพื่อจายเปนคาครุภัณฑ ดังนี้
(1) เครื่องคอมพิวเตอร ตั้งไว 60,000.- บาท เพื่อจัดเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 512
MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GM
จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel, มี Contrast Ratio ไม
นอยกวา 600: 1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว
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(2) เครื่องสํารองไฟ ตั้งไว 6,000 .- บาท เพื่อจัดเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA
จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA / 450 W หรือดีกวา ,
สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
(3) เครื่องพิมพ ตั้งไว 10,000 .- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET
Printer) จํานวน 2 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 1,200 x 1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพสีไมนอยกวา 4,800 x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 24 หนาตอนาที
- มีInterface แบบ 1x Parallel หรื 1 USB 2.0 หรือ ดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4 Letter , Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารงานทั่วไป (00211)
(4) โตะและเกาอี้คอมพิวเตอร ตั้งไว 6,400.- บาท เพื่อจัดซื้อโตะคอมพิวเตอรและ
เกาอี้คอมพิวเตอร (เกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร) เปนแบบมีลอเลื่อน มีพนักพิง ตามแบบที่จําหนาย
ทั่วไปในทองตลาด จํานวน 2 ชุด ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
2.1.2 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน ตั้งไว 3,500.- บาท เพื่อจายเปนคาตูเหล็กชนิดบานเลื่อน
ขนาดไมต่ํากวา 110 ซม. จํานวน 1 ตู ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.1.3 ประเภทครุภัณฑเครื่องเลนสนามกลางแจง ตั้งไว 50,000.- บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเลน
สนามกลางแจงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก – ลุมปุก) เชน กระดานลื่น มาหมุน ชิงชา
รถไฟ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)

