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ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น 6,304,020 บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา ตั้งไว ้  รวม 6,232,120 บาท แยกเป็น 
  

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ตั้งไว้รวม 1,605,000    บาท แยกเป็น 
 

1.1  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้  435,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
สําหรับ  นายก อบต.  และรองนายก อบต.  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  1.2  ประเภทค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก  ตั้งไว้  45,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็น เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
  1.3  ประเภทค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้  45,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายก อบต. และรองนายก อบต.  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป 
  1.4  ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก อบต.  ตั้งไว้  75,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินเดือนเลขานายก  อบต. ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
  1.5  ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อปท. ตั้งไว้  1,005,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน  สําหรับประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และเลขานุการสภาฯ  ปรากฏอยู่ใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 

2.  หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจํา)  ตั้งไว้รวม     1,542,120     บาท    แยกเป็น 
     

  2.1  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้  1,272,920  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 
พร้อมท้ังเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน  และเงินประจําตําแหน่ง  ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
  2.2  ประเภทเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  ตั้งไว้  42,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่ง สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 



 

  2.3  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  ตั้งไว้  103,200  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า    
ครองชีพชั่วคราว สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
  2.4  ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  106,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจํา     ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
  2.5  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา  ตั้งไว้  18,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราว สําหรับลูกจ้างประจํา ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

3.  หมวดค่าตอบแทน  ตั้งไว้รวม     620,000     บาท      แยกเป็น 

 

  3.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตั้งไว้  299,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี ้

3.1.1  ค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการต่าง ๆ จํานวน  20,000  บาท   เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ท่ีสามารถ
เบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ เช่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลนางบวช ฯลฯ อยู่ใน
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป    

3.1.2  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จํานวน  279,000  บาท สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
  3.2  ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประเภทค่าเบี้ย
ประชุมของสมาชิกสภาฯ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

3.3  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว้  25,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ สําหรับพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างของทุกส่วน   
ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

3.4  ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้  36,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประเภทค่าเช่าบ้าน 
หรือค่าเช่าซื้อสําหรับพนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ ตามระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป 

3.5  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร สําหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และบุคคลอ่ืนตามท่ี
ระเบียบกําหนด    ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 3.6  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  200,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสําหรับคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และบุคคลอ่ืน
ตามท่ีระเบยีบกําหนด  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 



 

4.  หมวดค่าใช้สอย   ตั้งไว้รวม     1,735,000     บาท แยกเป็น 
 

4.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้รวม  200,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป 
  4.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  ตั้งไว้  5,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รับรองและพิธีการ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

4.3  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   
ตั้งไว้รวม  1,180,000  บาท  แยกเปน็ค่า 
                   4.3.1  ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล จปฐ.  และ  กชช. 2 ค.  ตั้งไว้  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลดําเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล  จปฐ. และกชช. 2 ค.  ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
 4.3.2  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ตั้งไว้  300,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล   ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

4.3.3  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  200,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล    ลูกจ้างประจํา และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ี  เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 
ค่าพาหนะ   ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
   4.3.4  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งและความรู้ด้านกฎหมาย  ตั้งไว้  
200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ส่งเสริม
กิจกรรมการเลือกตั้งและความรู้ด้านกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งอ่ืน ๆ เช่น การ
เลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. ฯลฯ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 4.3.5  ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตั้งไว้ 
30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพ่ือรองรับการ
ดําเนินการต่าง ๆ เช่น เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ตู้โทรศัพท์สาขา ระบบ LAN ฯลฯ  ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
   4.3.6  ค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์ ตั้งไว้  50,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตามแนวพระราชดําริ/พระราชเสาวนีย์ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

4.3.7  ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย  ตั้งไว้ 
40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย ปรากฏอยู่
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 



 

4.3.8  ค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตน้ําสมุนไพรสร้างรายได้ให้ชุมชน ตั้งไว้  40,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตน้ําสมุนไพรสร้างรายได้ให้ชุมชน ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
   4.3.9  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งไว้  50,000 
บาท   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   4.3.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อบต.นาง
บวช ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อบต.
นางบวช ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   4.3.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน อบต.นางบวช ตั้งไว้  40,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน อบต.นางบวช ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   4.3.12 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ท่ียากจนยากไร้ถูกทอดท้ิง ตั้งไว้  100,000  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ท่ียากจนยากไร้ถูกทอดท้ิง ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   4.3.13 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้ยากไร้ ตั้งไว้  150,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา/ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้ยากไร้ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 4.3.14 ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตั้งไว้  40,000  
บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การ
จัดทําแผนต่างๆ  การจัดเวทีประชาคม  และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
 4.3.15 ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี ตั้งไว้  200,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. เคลื่อนท่ี ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

4.4  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอ่ืน ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป 
 

5.  หมวดค่าวัสด ุ ตั้งไว้รวม     305,000     บาท   แยกเป็น 
 

    5.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงาน และ
อ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

  5.2  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  25,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  ล็อกคลัตช์  ล็อกพวงมาลัย  ฯลฯ  ปรากฏอยู่
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 



 

  5.3  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้  130,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอ่ืนๆ สําหรับ
รถยนตข์อง อบต.  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

5.4  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น หมึก  แผ่นดิสก์  โปรแกรมและวัสดุอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

5.5  ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ เช่น ธงชาติ ธงตรา
สัญลักษณ์ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  
 

6. หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้รวม 360,000 บาท แยกเป็น 
 

 6.1  ประเภทค่าไฟฟ้า  ตั้งไว้  240,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับท่ีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนางบวช ประปาหมู่บ้าน ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป 
 6.2  ประเภทค่าโทรศัพท์  ตั้งไว้  120,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม
ต่าง ๆ เช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมน ค่าเช่าพ้ืนท่ีเวบไซด์ ค่าบริการสัญญาณ
นําเข้าองค์กรแบบเฉพาะ (Leased line internet)  สําหรับท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ  ปรากฏ
อยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 

งบเงินอุดหนุน 
 

7. หมวดเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม     65,000     บาท     แยกเป็น 
 

7.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์  ตั้งไว้รวม  65,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
   7.1.1 เงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน  
50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปี 2555 ปรากฏอยู่ในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (จะเบิกจ่ายต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดสุพรรณบุร)ี 
    7.1.2  เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ จํานวน  15,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนตามโครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับอําเภอ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหาร
ท่ัวไป  
  



 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว ้ รวม   71,900 บาท แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

8. หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม    71,900    บาท แยกเป็น 
 

8.1  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
8.1.1  ค่าก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ ตั้งไว้  71,900  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

ก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หนว่ยงานส่วนการคลัง 
………………………………….. 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น   1,356,000   บาท  แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา  ตั้งไว ้ รวม    1,356,000   บาท  แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)  ตั้งไว้รวม     820,000     บาท  แยกเป็น 
    

  1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  720,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
  1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  100,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่า
ครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
 

งบดําเนินการ 
 

2.  หมวดค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม     296,000     บาท     แยกเป็น 

 

2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  ตั้งไว้  200,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี้  

2.1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ จํานวน  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทํางานท่ีสามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตามระเบียบ เช่น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ  

2.1.2  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน  180,000  บาท สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 



 

  2.2  ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้   36,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน หรือค่า
เช่าซื้อสําหรับพนักงานส่วนตําบล ผู้มีสิทธิตามระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง 
  2.3  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรสําหรับ พนักงานส่วนตําบล และบุคคลอ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
  2.4  ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ารักษาพยาบาลของ พนักงานส่วนตําบล และบุคคลอ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนด ปรากฏอยู่ในแผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

 3.  หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม     120,000     บาท    แยกเป็น 

   

  3.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการรับวารสารและสิ่งพิมพ์สํานักงาน และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
  3.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้ง
ไว้รวม  50,000  บาท  แยกเป็นค่า 

  3.2.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงานคลัง 
  3.3  ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา
หรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน และอ่ืนๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 

4.  หมวดค่าวัสดุ     ตั้งไว้รวม     110,000     บาท     แยกเป็น 

   

  4.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่นแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ  แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอ่ืน ๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง 
  4.2  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัวสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น น้ําดืม่สําหรับผู้มาติดต่อราชการ แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ ปรากฏอยู่
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
  4.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น หมึก แผ่นดิสก์ โปรแกรมและวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ปรากฏอยู่ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 



 

 

5.  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ตั้งไว้รวม 10,000    บาท      แยกเป็น 
 

  5.1  ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝากสง่ไปรษณีย์ ค่าฝากส่งธนาณัติ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ใน
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนโยธา 
……………………………….. 

 

ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น            3,377,400 บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา  ตั้งไว ้ รวม           1,851,400 บาท แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา)   ตั้งไว้รวม     748,300     บาท     แยกเป็น 
 

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้  444,240  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน  และเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น  เงินประจําตําแหน่ง  เงินค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงาน
ส่วนตําบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
        1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ตั้งไว้  34,800  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานส่วนตําบล    ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

1.3  ประเภทค่าจ้างชั่วคราว  ตั้งไว้  206,500  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสําหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และ พนักงานจ้างท่ัวไป  ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 
        1.4  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้  62,760  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
ของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

งบดําเนินการ 
 

2.  หมวดค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม     203,100     บาท     แยกเป็น 
 

  2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้  123,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี้  

2.1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 123,100  บาท  สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 



 

2.2  ประเภทค่าตอบแทนค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่า
เช่าซื้อสําหรับพนักงานส่วนตําบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ
ชุมชน 

2.3  ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ารักษาพยาบาลของ  พนักงานส่วนตําบล  และบุคคลอ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนด  ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
         

3.  หมวดค่าใช้สอย   ตั้งไว้รวม     400,000     บาท     แยกเป็น 
 

 3.1 ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การดําเนินงานต่างๆ ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
        3.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้ง
ไว้รวม  210,000  บาท  แยกเป็นค่า 
   3.2.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง เช่น 
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   3.2.2  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 9 ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปา หมู่ท่ี 9 ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   3.2.3  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และงานบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และงานบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
    3.2.4  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตั้งไว้  
30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนแผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง ท่ีเป็นการส่งเสริมพัฒนางานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

3.2.5  ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าดําเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน เช่น ติดตั้งอุปกรณ์ลดการเสี่ยงภัยทางถนนตามจุด
เสี่ยง ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นการสร้างความปลอดภัยทางถนน ปรากฏอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 



 

3.3  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้รวม  140,000 บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม  วัสดุ  ครุภัณฑ์สํานักงาน  ซ่อมแซมงานโครงสร้างพ้ืนฐาน  และอ่ืนๆ 
ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 

4.  หมวดค่าวัสดุ    ตั้งไว้รวม     400,000     บาท     แยกเป็น 
 

 4.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่นแบบ
พิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  และอ่ืน ๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 4.2  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ล็อกคลัตช์ ล็อกพวงมาลัย ฯลฯ ปรากฏอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
        4.3 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้า  เช่น  
หลอดไฟ โคมไฟ สายไฟ และวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีใช้กับไฟฟ้าสาธารณประโยชน์  และไฟฟ้าของ อบต. ปรากฏอยู่ใน
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

4.4 ประเภทวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้   90,000   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  
ปูนซีเมนต์ ทราย หิน แอสฟัลต์ผสมเสร็จ  ท่อและอุปกรณ์ประปา และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 4.5  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง  ตั้งไว้   170,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อ
ลื่น  เช่น  น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันจารบี น้ํามันเครื่อง และอ่ืนๆ สําหรับรถยนต์เคลื่อนท่ีเร็ว,รถกระเช้า
ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล ท่ีขอรับการสนับสนุนมาช่วยปฏิบัติงาน ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

4.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  30,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
เช่น  หมึก  แผ่นดิสก์  โปรแกรมและวัสดุอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 

 

5.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม    100,000 บาท   แยกเป็น 
 

  5.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์ ตั้งไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น 
   5.1.1  ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 8 ตั้งไว้  100,000  บาท เพ่ือเป็นเงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอเดิมบางนางบวช ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 8 บ้านท่ามะนาว 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปรากฏอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
   
 



 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน ตั้งไว้รวม    1,526,000 บาท    แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

6. หมวดค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม   1,526,000  บาท    แยกเป็น 
 

  6.1  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
   6.1.1  ค่าขุดลอกคูส่งน้ํา หมู่ท่ี 3 ตั้งไว้  205,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่ง
น้ํา ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 900 เมตร และขุดคูใหม่ขนาด
ปากกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
2,025 ลบ.ม. พร้อมปรับภูมิทัศน์และวางท่อ คสล. จํานวน 63 ท่อน ตามแบบท่ี อบต. กําหนด หมู่ท่ี 3 บริเวณ
จากบ้านนายกิจไพศาล จันทร์เรือง ถึงนานางจันทนา เทพพันธุ์ ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.1.2  ค่าก่อสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 6 ตั้งไว้  263,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสรา้งทางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 57 เมตร พร้อมฝาปิด - 
เปิด และฝังท่อ คสล.  0.40 เมตร พร้อมเทคอนกรีต ตามแบบท่ี อบต. กําหนด หมู่ท่ี 6 บริเวณศาลาประจํา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.1.3  ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ตั้งไว้  332,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบท่ี อบต. 
กําหนด หมู่ท่ี 6 บริเวณบ้านนางสาวมานัส บางบ่อ ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งาน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.1.4 ค่าติดตั้งประตูเปิด - ปิดน้ํา พร้อมหูช้าง หมู่ท่ี 7 ตั้งไว้  95,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าติดตั้งประตูเปิด - ปิดน้ํา ขนาด ศก. 0.60  เมตร พร้อมหูช้าง ตามแบบท่ี อบต. กําหนด หมู่ท่ี 7 บ้าน
เกาะคู บริเวณท่ีนานางสาวฉลวย แสงจิยะพันธ์ ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   6.1.5  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 ตั้งไว้  271,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 532 ตารางเมตร ตามแบบท่ี อบต. กําหนด หมู่ท่ี 9 บริเวณจากบ้านนางสวิง บุญดอนไพร ถึงบริเวณ
บ้านนายสมชาย แซ่จึง ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.1.6  ค่าก่อสร้างทางระบายน้ํา คสล. หมู่ท่ี 10 ตั้งไว้  360,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างทางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 98 เมตร พร้อมฝาปิด - เปิด 
และฝังท่อ คสล. 0.40 เมตร ยาว 54 เมตร ตามท่ีแบบ อบต.กําหนด หมู่ท่ี 10 จากบ้านนายยุทธ สัตบุษ ถึงแม่
น้ําท่าจีน (ซอย 12) ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

………………………………… 
 

งบประมาณรายจ่าย  ทัง้สิ้น  1,146,500     บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา     ตั้งไว ้ รวม        1,146,500       บาท แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)    ตั้งไว้รวม     326,400     บาท     แยกเป็น 
  

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้   304,800   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมท้ัง
เงินปรับปรุงอัตราเงินเดือน   และเงินเพ่ิมต่างๆ  เช่น  เงินประจําตําแหน่ง  เงินค่าครองชีพชั่วคราว  ของ
พนักงานส่วนตําบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
  1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ  ตั้งไว้  21,600  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว
และเงินเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ ของพนักงานส่วนตําบล  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา 
 

งบดําเนินการ 
 

2.  หมวดค่าตอบแทน   ตั้งไว้รวม     67,900     บาท     แยกเป็น  
 

2.1  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 57,900  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ดังนี้  

2.1.1  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  จํานวน 57,900  บาท  สําหรับ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

2.2  ประเภทค่าตอบแทนเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล    ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล  และบุคคลอ่ืนตามท่ีระเบียบกําหนด  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

 

 
 
 
 



 

3.  หมวดค่าใช้สอย     ตั้งไว้รวม     330,000     บาท     แยกเป็น 
 

 3.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้   รวม  65,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบริการรับวารสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน ไว้สําหรับท่ีอ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน และจ้างเหมา
บริการงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

3.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
ตั้งไว้  รวม   250,000  บาท    เพ่ือจ่ายเป็น 
           3.2.1  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้  30,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  และเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล  รวมท้ังพนักงานจ้าง  เช่น  
ค่าลง ทะเบียนฝึกอมรม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และอ่ืน ๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

3.2.2  ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็ก    ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน  ปรากฏอยู่ใน
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

3.2.3  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ตั้งไว้  100,000  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์ งานเฉลิมพระเกียรติ งาน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดการแข่งขันกีฬา และอ่ืนๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

3.2.4  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ  ตั้งไว้  50,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ปรากฏ
อยู่ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.3  ประเภทรายจ่ายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้  15,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซม พัสดุ ครุภัณฑ์สํานักงาน และอ่ืน ๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งาน
บริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

 

4.  หมวดคา่วัสดุ     ตั้งไว้รวม     211,000     บาท     แยกเป็น 
 

4.1  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  เช่น 
แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ และอ่ืน ๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 
  4.2  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ เช่น หมึก แผ่นดิสเก็ตส์ แผ่นซีดีรอม โปรแกรม และวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 



 

 4.3 ประเภทค่าอาหารเสริม ( นม )  ตั้งไว้  131,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน และเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาดิน  ปรากฏ
อยู่ในแผนงานการบริหารการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

4.4 ประเภทค่าวัสดุการศึกษา   ตั้งไว้   60,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุท่ีใช้สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน  เช่น ชุดเด็กอนุบาลปฐมวัย ผ้ากันเปื้อน ชุดพละ ชุดผ้าไทย วัสดุของเล่น วัสดุ
สื่อการเรียนการสอน และวัสดุอ่ืน ๆ  ปรากฏอยู่ในแผนงานการบริหารการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

 

งบเงินอุดหนุน 
 

5.  หมวดเงินอุดหนุน         ตั้งไว้  รวม         231,200          บาท แยกเป็น 
 

 5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์ ตั้งไว้  รวม   331,200   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
     5.1.1  เงินอุดหนนุโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก ตั้งไว้ 161,200 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6  ปรากฏอยู่
ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

5.1.2  เงินอุดหนุนโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี ตั้งไว้  50,000  บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้อําเภอเดิมบางนางบวช ตามโครงการปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี ปรากฏอยู่ในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

5.1.3  เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอําเภอเดิมบางนางบวช ตามโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจําปี 2555 
ปรากฏอยู่ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงานส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

……………….………… 
 

งบประมาณรายจ่าย  ทั้งสิ้น  932,000      บาท แยกเป็น 
 

รายจ่ายประจํา   ตั้งไว ้  รวม           732,000      บาท   แยกเป็น 
 

งบบุคลากร 
 

1.  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจํา)    ตั้งไว้รวม     172,000     บาท     แยกเป็น 
 

1.1  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้  158,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน พร้อมท้ังเงิน
ปรับปรุงอัตราเงินเดือน ของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

1.2  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน ตั้งไว้  14,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมสําหรับคุณวุฒิ สําหรับพนักงานส่วนตําบล ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 
 

งบดําเนินการ 
 

2.  หมวดค่าใช้สอย ตั้งไว้รวม     430,000     บาท     แยกเป็น 
 

 2.1  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

2.2  ประเภทรายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ  
ตั้งไว้รวม    420,000  บาท    แยกเป็นค่า 

   2.2.1  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  ตั้ง
ไว้  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข  งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
   2.2.2  ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ ตั้งไว้  
40,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอ่ืนๆ  
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 



 

   2.2.3  ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  30,000  บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 
   2.2.4  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  ปรับปรุง  แก้ไข  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ลดภาวะโลกร้อน    ปรากฏอยู่ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

2.2.5  ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะมูลฝอย   ตั้งไว้   300,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจ้างจัดเก็บมูลฝอย และขนขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช ปรากฏอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

3.  หมวดค่าวัสดุ     ตั้งไว้     20,000     บาท     แยกเป็น 
 

 3.1   ประเภทวัสดุอ่ืน ๆ  ตั้งไว้  20,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังขยะ และวัสดอ่ืุน ท่ี
เป็นส่วนควบหรือประกอบเป็นถังขยะ เช่น ลวดผูกเหล็ก สายยางฉีดน้ํา เชือก สีสเปรย ์ปรากฏอยู่ในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

งบอุดหนุน 
 

4.  หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้         รวม          110,000        บาท     แยกเป็น 
 

  4.1  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรืองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็น
สาธารณประโยชน์   ตั้งไว้  รวม  110,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
   4.1.1  เงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ตั้งไว้  60,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจําหมู่บ้าน (อสม.)  จํานวน 6 หมู่บ้าน  
เพ่ือใช้จ่ายในกิจการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานของหมู่บ้าน  ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข  งาน
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 4.1.2  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) กิจการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐานของพ้ืนท่ี 
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

 

 
 
 
 
 



 

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน    ตั้งไว้   รวม     200,000   บาท      แยกเป็น 
 

งบลงทุน 
 

5.  หมวดค่าครุภัณฑ์   ตั้งไว้รวม     200,000    บาท    แยกเป็น 
 

5.1  ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
5.1.1  ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ หมู่ท่ี 6 และ หมู่ท่ี 10 ตั้ง

ไว้  200,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องออกกําลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
ปรากฏอยู่ในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 
องค์การบริหารส่วนตําบลนางบวช  อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายจ่ายงบกลาง 
……………………….. 

รายจ่ายงบกลาง  ตั้งไว้รวม 884,080 บาท แยกเป็น 
 
 1.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้  55,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคมของลูกจ้างตามภารกิจ ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 2.  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้  36,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็น เงินเบี้ยยังชีพ สําหรับผู้ป่วยเอดส์ 

ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 3.  ประเภทเงินสํารองจ่าย ตั้งไว้  604,280  บาท เพ่ือจ่ายเป็น เงินสํารองจ่ายในกรณีฉุกเฉิน

เร่งด่วน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็น ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
 4.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้รวม   100,000  บาท 
  4.1  ทุนการศึกษาสําหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้  100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น ทุนการศึกษาสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ปรากฏอยู่ใน
แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 

5.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ตั้งไว้  88,800  บาท เพ่ือจ่าย
เป็น  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง 


