สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
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ส่วนที่ 3
ประมาณการรายรับ
รายจ่ายตามแผนงาน
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน

11
13
33

2

ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนตะหนิ น จะได้ เ สนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี ต่ อ สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนตะหนิ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้
คณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนตะหนิ น จึ ง ขอแถลงให้ ป ระธานและสมาชิ ก ทุ ก ท่ า นได้ ท ราบถึ ง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ได้ประมาณการรายรับไว้
จํานวน 17,361,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนงบประมาณรายจ่ายได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จํานวน 17,361,000 บาท
ซึ่งคาดว่าจะสามารถนําไปจัดทําบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนินเป็นการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนินมีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 3,564,072.88 บาท และมีทุนสํารองเงินสะสมเหลืออยู่
5,580,878.02 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนินจะมีจํานวน
จํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ก็ตามแต่องค์การบริหารส่วนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกรายการ
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

5

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ก.รายได้จากภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร รวม 9,148,000 บาท
1.1 ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 53,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 15,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า
จะจัดเก็บได้มากขึ้น
1.3 ภาษีป้าย ไม่ได้ตั้งรับไว้
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 6,600,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 20,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.6 ภาษีสุรา จํานวน 700,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.7 ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,600,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.8 ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 20,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
1.10 ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 100,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่าน
มา
ข.รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1.หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
รวม 12,900 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์ ไม่ได้ตั้งรับไว้เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรร
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ไม่ได้ตั้งรับไว้
1.3 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.4 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,400 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.5 ค่าปรับผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.6 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด สิ่งปฏิกูล จํานวน 5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการเท่ากับ
ปีที่ผ่านมา
1.7 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท คําชี้แจง
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 100,000 บาท
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากจากธนาคาร จํานวน 100,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
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3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 100,100 บาท
3.1 ค่าขายแบบแปลน จํานวน 100,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 100 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
ค. เงินช่วยเหลือ
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 8,000,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะ
ได้รับการจัดสรรลดลง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1.การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2.จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ
3.การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4.จัดเก็บสถิติข้อมูลจัดทํางบประมาณ
5.อุดหนุน อบต.ห้วยยางเพื่อดําเนินการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อบต.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1.สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2.ส่วนการคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม

7,873,680
1,857,000

บาท
บาท
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ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

งบประมาณรวม

60,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งานที่ทํา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณรวม

3,135,300

บาท
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ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์และสารเคมีในการดําเนินการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

งบประมาณรวม

230,000

บาท
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ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การสงเคราะห์ราษฎรในเขตตําบลดอนตะหนินเป็นไปอย่างทั่วถึง
งานที่ทํา
อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมของกิ่งกาชาดอําเภอบัวใหญ่
การให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนยากจน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

งบประมาณรวม

210,000

บาท
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ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณรวม

1,853,400

บาท
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ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชุน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความส่งเสริมและรับความรู้เกี่ยวกับดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีงานทําในช่วงปิดภาคเรียน
งานที่ทํา
1.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชน
2.จัดจ้างนักเรียน นักศึกษาให้ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

งบประมาณรวม

240,000

บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
2.เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
งานที่ทํา
1.อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมงานประเพณี
2.จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
3.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสําหรับหมู่บ้านต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา
งบประมาณรวม
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณรวม

640,000
49,000

บาท
บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร
งานที่ทํา
1.การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการเกษตร
2.การอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

งบประมาณรวม

20,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1.ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2.ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
3.ให้การสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล
4.ให้การช่วยเหลือราษฎรในกรณีฉุกเฉิน จําเป็นเร่งด่วน และกรณีเกิดสาธารณภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

งบประมาณรวม

1,192,920

บาท
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ผิดพลาด! ไม่ใช่การเชื่อมโยงที่ถูกต้องรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
-------------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 8,682,680 บาท แยกเป็น
1.รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 7,846,480 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ รวม 1,920,680 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 413,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.1.2 ประเภทค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ตั้งไว้ 38,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.1.3 ประเภทค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งไว้ 38,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 2 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.1.4 ประเภทค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งไว้ 68,880 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.1.5 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตํ า บล จํ า นวน 8 อั ต รา ได้ แ ก่ ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล (นั ก บริ ห ารงาน อบต.) หั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด (นั ก
บริหารงานทั่วไป) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.1.6 ประเภทเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง
ให้กับปลัดองค์การบริ หารส่วนตํ าบล ในตํ าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่ว นตําบล ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.1.7 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและ
เงิ น ที่ป รั บ เพิ่ มตามคุ ณ วุฒิ การศึ กษาให้ แ ก่พนั กงานส่ วนตํ า บลจํ า นวน 7 อั ตรา ได้ แ ก่ หั ว หน้า สํ า นักปลั ด (นั ก
บริหารงานทั่วไป) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
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1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 500,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร พนักงานขับรถยนต์ และ
พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป นักการภารโรง และยาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร พนักงานขับ
รถยนต์ และพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา ได้แก่ คนงานทั่วไป นักการภารโรง และยาม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 5,039,800 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,633,000 บาท
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภา ตั้งไว้ 1,918,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
- ประธานสภา
เป็นเงิน
108,240
บาท
- รองประธานสภา
เป็นเงิน
88,560
บาท
- เลขานุการสภา
เป็นเงิน
68,880
บาท
- สมาชิกสภา จํานวน 24 คน
เป็นเงิน
1,653,120
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.2 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.3 ประเภทค่ า เบี้ย ประชุ ม ตั้ งไว้ 80,000 บาท เพื่ อจ่า ยเป็ น ค่ าเบี้ ยประชุ มให้แ ก่ สมาชิกสภา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล จํ า นวน 26 คน ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00111)
1.3.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิ บัติ งานนอกเวลาราชการให้แ ก่พนั กงานส่ว นตํ าบลและลู กจ้ าง ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.5 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็นค่าเช่า บ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุ ต รให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นตํ า บลและผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00111)
1.3.7 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)(00111)
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1.3.8 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,991,800 บาท
1.3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 366,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนฝึกอบรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
- ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม เข้าปกหนังสือ เอกสารและข้อบังคับต่าง ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 186,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างทําของ เช่น ค่าจ้างทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ อบต. (website) ใบปลิว แผ่นพับ ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควัน
กําจัดยุงลาย ค่าจ้างจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างบันทึกข้อมูล จปฐ. ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการ เป็นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ
- ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น วัสดุต่าง ๆ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.11 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
รับรองในการต้อนรับคณะบุคคล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
(2) ค่ า เลี้ย งรั บ รอง ตั้ งไว้ 25,000 บาท เพื่ อจ่า ยเป็ น ค่ าเลี้ ย งรั บ รองในการประชุ มสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.12 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
1,480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110)(00111)
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้ า ง และคณะผู้บ ริ ห าร และสมาชิ กสภา 100,000 บาท ตั้ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ดหนุ น ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
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(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบประชาชน 30,000 บาท ตั้ง จ่ายจากเงิน อุดหนุน ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป (ยุท ธศาสตร์ ที่ 1
แนวทางที่ 1.2 ข้อ 24) (00110)(00111)
(4) ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการท้ อ งถิ่ น สั ม พั น ธ์ ตั้ ง ไว้ 30,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
โครงการท้ องถิ่ นสั มพั นธ์ ร ะหว่า งองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ในเขตอํา เภอบัว ใหญ่ ตั้ง จ่ ายจากเงิน อุ ดหนุน ทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 13) (00110)(00111)
(5) ค่ าใช้ จ่ า ยโครงการอบรมสั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน ตั้ ง ไว้ 400,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผู้สูงอายุ อสม.
ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้ อ 8)
(00110)(00111)
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลและรักษาความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัยในตําบล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดให้บริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์ และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (ยุทธศาสตร์ที่ 11 แนวทางที่ 11.2 ข้อ 270) (00120)(00121)
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการผ้าห่มเพื่อการสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการผ้าห่มเพื่อการสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.2 ข้อ 62) (00230)(00232)
(8) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ซ่ อมแซมที่ อยู่ อาศั ย ให้ กับ ประชาชนผู้ ย ากไร้ แ ละผู้ ด้ อยโอกาส ตามโครงการบ้ า นท้ องถิ่ น ไทย เทิ ด ไท้ องค์ ร าชั น
84 พรรษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 55)
(00110)(00111)
(9) ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรเพื่อการยังชีพ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาวัส ดุอุป กรณ์ ตามโครงการฯ เช่ น พั นธุ์ป ลา และวัสดุ อื่น ฯลฯ ตั้ งจ่า ยจากเงิ นอุด หนุน ทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 ข้อ 71) (00250)(00252)
(10) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการเกษตร ตั้งไว้ 100,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฯ เช่น เมล็ดพันธุ์ผัก และวัสดุอื่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 แนวทางที่ 6.1 ข้ อ 71)
(00250)(00252)
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานในช่วงปิดภาคเรียน ตั้งไว้ 40,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน นักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 50) (00250)(00252)
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(12) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ (ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 8.2 ข้อ 87)
(00320)(00322)
(13) ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการปลู ก ต้ น ไม้ ต ามพระราชเสาวนี ย์ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต ติ์
พระบรมราชินีนาถ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์ฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง น้ํ า และป่ า ไม้ (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8 แนวทางที่ 8.2 ข้ อ 87)
(00320)(00322)
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
อนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ (ยุทธศาสตร์ที่ 8 แนวทางที่ 8.2 ข้อ 87) (00320)(00322)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 415,000 บาท
1.3.13 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุสํานักงานและ
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ แผงปิดประกาศ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าม่าน ฯลฯ สําหรับ
ใช้ ภ ายในสํ า นักปลั ด 95,000 บาท และสํา หรั บ ใช้ ใ นงานกิ จ การสภา 5,000 บาท ตั้ ง จ่ า ยจากเงิน อุ ด หนุน ทั่ ว ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.14 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่ น หลอดไฟฟ้ า ฟิ ว ส์ ปลั๊ ก สายไฟฟ้ า ฯลฯ สํา หรั บ ทดแทนหรือซ่ อมแซมเองในสํ า นั กงานขององค์ การบริ ห าร
ส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.15 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
ในสํ า นั กงาน เช่ น แปรง ไม้ ก วาด สบู่ ผงซั กฟอก แปรงถู พื้น ชุ ด ถ้ ว ยกาแฟ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.16 ประเภทค่ า วั ส ดุ ย านพาหนะและขนส่ ง ตั้ ง ไว้ 20,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซื้ อ วั ส ดุ
ยานพาหนะและขนส่ ง เช่ น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หั ว เที ย น ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.17 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่ อลื่ น เช่ น น้ํ า มั น เบนซิ น น้ํ า มั น ดี เ ซล น้ํ า มั น เครื่ อ ง น้ํ า มั น 2 ที ฯลฯ ใช้ กั บ ยานพาหนะขององค์ การบริ ห าร
ส่วนตําบล รวมทั้งเครื่องจักรอื่นที่เป็นขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้าฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.18 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่ น ดิ ส ก์ หมึ ก เติ ม สายพ่ ว ง โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.3.19 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่ น กระดาษเขี ย นโปสเตอร์ พู่ กัน และสี ฟิ ล์ ม ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
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1.3.20 ประเภทค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ํายา
เคมีพ่นกําจัดยุงลาย ทรายอะเบท เคมีพันธุ์ป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลาย วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัข
บ้า โรคไข้หวัดนก น้ํายาตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสารเสพติดและอุปกรณ์ด้านการป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)(00223)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 185,000 บาท
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.4.2 ประเภทค่าน้ําประปา ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00111)
1.4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)(00111)
1.4.4 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้ งไว้ 4,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ าไปรษณี ย์ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00111)
1.4.5 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้บริการ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง สํ า หรั บ โครงการให้ บ ริ ก ารอิ น เตอร์ เ น็ ต ตํ า บล ค่ า เช่ า คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server)
สํ า หรั บ โดเมน www.dontanin.go.th ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00111)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 201,000 บาท แยกเป็น
1.5.1 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 201,000
บาท แยกเป็น
1. อุด หนุน กิ่ ง กาชาดอํ า เภอบั วใหญ่ ตั้ งไว้ 10,000 บาท เพื่ อจ่า ยเป็น เงิน อุ ด หนุ น ค่ า
ช่ ว ยเหลื อ บรรเทาทุ กข์ ผู้ ป ระสบสาธารณภั ย ราษฎรผู้ ย ากจน คนชราและผู้ ด้ อ ยโอกาส ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานสั งคมสงเคราะห์ (ยุท ธศาสตร์ที่ 11 แนวทางที่ 11.3 ข้ อ 278) (00230)(00232) หมายเหตุ
จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแล้ว
2. อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ่ ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ที่ทําการปกครองอําเภอบัวใหญ่ในการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ประจําปี 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางที่ 10.1 ข้อ 265) (00260)(00262)
หมายเหตุ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแล้ว
3. อุดหนุนอําเภอบัวใหญ่ ในการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธีที่สําคัญประจําปี 2555
ตั้งไว้ 9,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 10
แนวทางที่ 10.1 ข้ อ 267) (00260)(00262) หมายเหตุ จะดํ า เนิ น การได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแล้ว
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4. อุ ด หนุ น โครงการพั ฒ นางานสาธารณสุ ขมู ล ฐานในเขตองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ดอนตะหนิน ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้ อสม.ดําเนินการใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 2.2
ข้อ 31) (00220)(00223)
5. อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ตามโครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (สถานที่กลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น) อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2555 ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ตามโครงการสนับสนุนการบริหารศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (สถานที่กลางการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น) อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ 2555 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้ อ 15) (00110)(00111)
หมายเหตุ จะดําเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแล้ว
2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 836,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ รวม 836,200 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ตั้งไว้ 326,200 บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 241,200 บาท
1) ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี้ จํานวน 2 ชุด ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่ า จั ด ซื้ อโต๊ ะทํ า งานระดั บ 3-6 พร้ อมเก้ า อี้ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 6) (00110)(00111)
2) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 6) (00110)(00111)
3) ค่า จัด ซื้ อเครื่ องปรับ อากาศชนิ ด ติด ผนั ง (มีร ะบบฟอกอากาศ) จํา นวน 8 เครื่ อง ตั้งไว้
213,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง
และขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จํานวน 5 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 7) (00110)(00111)
4) ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งดู ด ฝุ่ น จํ า นวน 1 เครื่ อ ง ตั้ ง ไว้ 5,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องดูดฝุ่น จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่
1.1 ข้อ 20) (00110)(00111)
5) ค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบ KU Band พร้อมติดตั้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 21) (00110)(00111)
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2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 40,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลชนิด DSLR จํานวน 1 ตัว ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอลชนิด DSLR จํานวน 1 ตัว โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้
ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 15 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ใช้ร่วมกับกล้อง เช่น ขาตั้งกล้อง กระเป๋ากล้อง เป็นต้น ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 5) (00110)(00111)
2.1.4 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ และโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่ารายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 4) (00110)(00111)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- Power Supply มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 W จํานวน 1 หน่วย
- ระบบเสียง Multimedia และลําโพง
- Keyboard และ Optical Mouse
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA/450 W สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
- เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
2.2 หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 510,000 บาท
2.2.1 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งไว้ 310,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 11) (00110)(00111)
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2.2.2 โครงการปรับปรุงภายในอาคารสํานักงาน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ภายในอาคารสํานักงาน โดยการกั้นผนังแบ่งส่วนราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 17) (00110)(00111)
2.2.3 โครงการก่อสร้ างเสาธงชาติ ตั้ งไว้ 50,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่า ก่ อสร้ า งเสาธงชาติ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์
ที่ 9 แนวทางที่ 9.2 ข้อ 235) (00110)(00111)

---------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
-------------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,857,000 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 1,780,000 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ รวม 995,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 769,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
พนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและ
บั ญ ชี เจ้ า พนั กงานจั ด เก็ บ รายได้ เจ้ า พนั กงานพั ส ดุ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00113)
1.1.2 ประเภทเงิน เพิ่ มต่ าง ๆ ตั้ งไว้ 72,000 บาท เพื่ อจ่า ยเป็น เงิ นเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว
เงินที่ ปรับเพิ่มตามคุณวุ ฒิการศึกษาให้แก่ พนักงานส่ว นตําบลจํานวน 4 อัตรา ได้ แก่ นั กวิชาการเงินและบัญ ชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.1.3 ประเภทค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ 136,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)(00113)
1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
ลูกจ้ า งประจํ า ตํ า แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ การเงิ น และบั ญ ชี ตั้ ง จ่า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00113)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ รวม 105,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 75,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิ จ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้ าที่พัส ดุ จํานวน 1 อั ตรา ตั้ งจ่ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 29,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนั กงานจ้ า งตามภารกิ จ จํ า นวน 1 อั ต รา ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ จํ า นวน 1 อั ต รา ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 660,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 390,000 บาท
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
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1.3.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.3.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุ ต ร ให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นตํ า บลและผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00113)
1.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)(00113)
1.3.6 ประเภทค่ า ตอบแทนคณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา ตั้ งไว้ 20,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคา ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00113)
1.3.7 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิ น
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 180,000 บาท
1.3.8 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมต่าง ๆ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม ค่าซื้อวารสารสิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)(00113)
1.3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
บํารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุและครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้
โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.3.10 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
เจ้าหน้าที่หรือคณะเจ้าหน้าที่ คณะบุคคลที่มาตรวจเยี่ยมหรือตรวจงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.3.11 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้
50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก เช่น ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเข่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
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ค่าวัสดุ ตั้ง่ไว้ 90,000 บาท
1.3.12 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่ น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา สิ่ ง พิ ม พ์ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110)(00113)
1.3.13 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
เช่น แผ่นดิสก์ หมึกเติม สายพ่วง โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.3.14 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แผงติดประกาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ รวม 20,000 บาท
1.3.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)(00113)
2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งจ่ายไว้ 77,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 77,000 บาท
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ตั้งไว้ 77,000 บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน ตั้งไว้ 23,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 6) (00110)(00113)
2) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จํานวน 2 หลัง ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่
1.1 ข้อ 6) (00110)(00113)
2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 9,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กล้อง ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จํานวน 1 กล้อง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 15 ล้านพิกเซล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง
ที่ 1.1 ข้อ 5) (00110)(00113)
2.1.3 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ และโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่ารายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 4) (00110)(00111)
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- Power Supply มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 W จํานวน 1 หน่วย
- ระบบเสียง Multimedia และลําโพง
- Keyboard และ Optical Mouse
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA/450 W สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
- เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนโยธา
---------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,853,400 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 1,808,400 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ รวม 773,400 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 701,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนตําบล จํ านวน 5 อัต รา ได้แ ก่ หั วหน้าส่ วนโยธา นายช่า งโยธา 2 อั ตรา นายช่ างไฟฟ้า เจ้ าพนั กงานธุร การ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.1.2 ประเภทเงิน เพิ่ มต่ าง ๆ ตั้ งไว้ 72,000 บาท เพื่ อจ่า ยเป็น เงิ นเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว
เงิ น ที่ ป รั บ เพิ่ ม ตามคุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษาให้ แ ก่ พนั ก งานส่ ว นตํ า บล จํ า นวน 4 อั ต รา ได้ แ ก่ นายช่ า งโยธา 2 อั ต รา
นายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ รวม 1,035,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 395,000 บาท
1.2.1 ประเภทค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2.2 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)(00241)
1.2.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุ ต ร ให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นตํ า บลและผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
(00240)(00241)
1.2.5 ประเภทเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาล ตั้ งไว้ 80,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)(00241)
1.2.6 ประเภทค่ า ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้ า ง ตั้ ง ไว้ 30,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
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1.2.7 ประเภทเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ ให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นตํ า บล ลู ก จ้ า งประจํ า พนั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ และ
พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
(00240)(00241)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 300,000 บาท
1.2.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 50,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
- ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาอัดรูป
เข้ า เล่ ม เข้ า ปกหนั ง สื อ ค่ า จั ด ซื้ อ วารสารสิ่ ง พิ มพ์ ต่ า ง ๆ ค่ า จ้ า งซ่ อ มแซมไฟฟ้ า ส่ องสว่ า ง (เฉพาะค่ า แรง) ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ และค่า
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ชํารุดเสียหาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2.10 ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและผู้มีสิทธิเบิก เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240)(00241)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 340,000 บาท
1.2.11 ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่ น กระดาษ แฟ้ ม ปากกา ดิ น สอ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
(00240)(00241)
1.2.12 ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เช่น โคมไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สวิตท์ สายไฟฟ้า ปลั๊ก ฯลฯ สําหรับใช้ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2.13 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ
เหล็ก สี ทินเนอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2.14 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี แผ่นป้าย ป้ายปิดประกาศ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
1.2.15 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นดิ สก์ โปรแกรมคอมพิว เตอร์และอื่น ๆ ที่ เกี่ย วข้องกับ คอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ ายจากเงินอุ ดหนุ นทั่ว ไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)(00241)
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1.2.16 ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะ
และประเภทตามวิ ธี ก ารงบประมาณ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน
(00240)(00241)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้รวม 45,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 45,000 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายไว้ 45,000 บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท
1) ค่ าจั ดซื้ อเครื่องคอมพิ วเตอร์ สํ าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้ อมเครื่ องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์และโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ชุด โดยมีคุณสมบัติไม่ต่ํากว่ารายละเอียดคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 4) (00240)(00241)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- Power Supply มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 W จํานวน 1 หน่วย
- ระบบเสียง Multimedia และลําโพง
- Keyboard และ Optical Mouse
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA/450 W สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
- เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
--------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจําแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
---------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 3,775,000 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจํา ตั้งไว้ รวม 3,625,000 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา ตั้งไว้ รวม 281,000 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 271,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แ ก่
พนั ก งานส่ ว นตํ า บล จํ า นวน 2 อั ต รา ได้ แ ก่ หั ว หน้ า ส่ ว นการศึ ก ษา นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.1.2 ประเภทเงิน เพิ่ มต่ าง ๆ ตั้ งไว้ 10,000 บาท เพื่ อจ่า ยเป็น เงิ นเพิ่มการครองชีพชั่ว คราว
เงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา ให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 119,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ แม่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ตั้งไว้ 54,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป ตําแหน่ง
แม่บ้าน จํานวน 1 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 2,445,000 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 300,000 บาท
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)(00211)
1.3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.3.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า
รั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นตํ า บลและผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา
(00210)(00211)
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1.3.5 ประเภทเงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น เป็ น กรณี พิ เ ศษ ตั้ งไว้ 165,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไปขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา
(00210)(00211)
ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 1,140,000 บาท
1.3.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ า ธรรมเนี ยมต่า ง ๆ และค่า ลงทะเบีย นฝึ กอบรมของพนักงานส่ว นตํ าบลและพนักงานจ้ า ง
ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม เข้าปกหนังสือและข้อบัญญัติต่าง ๆ ค่าซักฟอก
ค่าระวางบรรทุก ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าล้างอัดรูป ค่าจ้างคนทําความสะอาดศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ
ตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
- ค่าตอบรับหนังสือพิมพ์และวารสาร ตั้งไว้ 70,000 บาท สําหรับหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนตะหนิน และที่ทําการองค์การบริหารส่ว นตําบลดอนตะหนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210)(00211)
- ค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนตะหนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.3.7 ประเภทรายจ่า ยเพื่อบํา รุง รักษาหรื อซ่ อมแซมทรั พย์ สิน ตั้ งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็ น
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210)(00211)
1.3.8 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
- ค่ารับรองแขกหรือเจ้าหน้าที่ ที่มาตรวจเยี่ยมหรือตรวจงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนตะหนิน ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
- ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งานรั ฐ พิ ธี ราชพิ ธี รั บ เสด็ จ และงานประเพณี สํ า คั ญ ประจํ า ปี
ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี และงานประเพณีสําคัญ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)(00263)
1.3.9 ประเภทรายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น ๆ
ตั้งไว้ 825,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
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(2) ค่ า ของขวั ญ ของรางวั ล หรื อเงิ น รางวั ล ในการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ค่ า พวงมาลั ย
ช่อดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาส ตั้งไว้ 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
(3) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย จํานวน 52 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 36) (00210)(00211)
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดอนตะหนินเกมส์ ครั้งที่ 11
ประจําปี 2555 ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลดอนตะหนิ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 ข้อ 84) (00260)(00262)
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีการจัดแข่งขันโดยหน่วยงานอื่น
ประจําปี พ.ศ.2555 ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าชุดกีฬา
ค่าอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม ค่ารถรับ-ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.3 ข้อ 83) (00260)(00262)
(6) ค่ าใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า โครงการทั ศนศึ กษาแหล่ ง การเรี ย นรู้ สํ า หรั บ เด็ กปฐมวั ย
ตั้ ง ไว้ 30,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการนํ า เด็ ก นั ก เรี ย นของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า นทองหลางน้ อ ย
ไปทัศนศึกษา เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหารกลางวันและน้ําดื่ม ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 39) (00260)(00262)
(7) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งานวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจํ า ปี 2555 ให้ กั บ เด็ ก ในเขตตํ า บล
ดอนตะหนิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2555 ให้กับเด็ก
ในเขตตําบลดอนตะหนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 34) (00260)(00262)
(8) ค่ าใช้ จ่า ยในการจั ดงานประเพณีวั น สงกรานต์ และวั นผู้ สู งอายุป ระจํ า ปี พ.ศ.2555
ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่ อเป็น ค่าใช้ จ่า ยในการจั ดงานประเพณี วัน สงกรานต์ และวัน ผู้สู งอายุ ประจํ าปี พ.ศ.2555
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางที่
10.1 ข้อ 258,259) (00260)(00263)
(9) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด งานประเพณี แ ห่ พ ระประจํ า ปี พ.ศ.2555 ตั้ ง ไว้ 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่พระวัดต่าง ๆ ในเขตตําบลดอนตะหนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ
(ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 10 แนวทางที่ 10.1 ข้ อ
252,253,254,255,256) (00260)(00263)
(10) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด ทํ า โครงการแห่ เ ที ย นวั น เข้ า พรรษา ประจํ า ปี พ.ศ.2555
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ ายเป็ นค่าใช้จ่า ยในโครงการจัด งานแห่เทีย นวัน เข้าพรรษา เช่น ค่าจั ดซื้อเทียนและชุ ด
สั ง ฆทานเพื่ อทอดถวายวั ด ในเขตตํ า บลดอนตะหนิ น ค่ า จั ด ตกแต่ ง ขบวนแห่ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ (ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 10 แนวทางที่ 10.1 ข้ อ 257)
(00260)(00263)

40
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเข้าร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและ
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ประจําปี พ.ศ.2555 ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ และ
ค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่าง ๆ ในการเข้าร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะท่านท้าวสุรนารีและประเพณีบัวไหมบัวใหญ่
ประจํ าปี 2555 ของอํ าเภอบัว ใหญ่ ตั้งจ่ ายจากเงินอุ ดหนุ นทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 10 แนวทางที่ 10.1 ข้อ 265) (00260)(00263)
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ทํ า โครงการฝึ ก อบรมคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 49) (00260)(00263)
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย เช่น วันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู
วันเด็ก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 43)
(00260)(00263)
ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,005,000 บาท
1.3.10 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.3.11 ประเภทวั ส ดุ โ ฆษณาและเผยแพร่ ตั้ งไว้ 10,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ โ ฆษณาและ
เผยแพร่ เช่ น แผ่ น ป้ า ย แผงปิ ด ประกาศ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา
(00210)(00211)
1.3.12 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่า ง ๆ เช่น แผ่น ซี ดี โปรแกรมคอมพิว เตอร์แ ละอื่น ๆ เกี่ ย วกั บคอมพิ วเตอร์ ฯลฯ ตั้ ง จ่า ยจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)(00211)
1.3.13 ประเภทวัสดุสื่อการเรียนการสอน ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนและวัส ดุที่ส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพเด็กเล็กของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ ก จํานวน 50,000 บาท และ
สื่อการเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนตําบลดอนตะหนิน จํานวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 38) (00210)(00211)
1.3.14 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่ น ลูกฟุตบอล
ตะกร้ อ วอลเล่ ย์ บ อล ฯลฯ เพื่ อ แจกจ่ า ยให้ กับ หมู่ บ้ า นในเขตตํ า บลดอนตะหนิ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางที่ 7.1 ข้อ 73) (00260)(00262)
1.3.15 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
สํ า หรั บ เด็ กในศู น ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลและโรงเรี ย นในเขตองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
ดอนตะหนิน จํานวน 4 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่
3.1 ข้อ 33) (00210)(00211)
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1.3.16 ประเภทค่ า วั ส ดุ อื่ น ตั้ ง ไว้ 20,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ แป้ ง สบู่ แปรงสี ฟั น
ผ้ า เช็ ด หน้ า ฯลฯ สํ า หรั บ ใช้ ใ นศู น ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึ กษา
(00210)(00211)
1.4 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ รวม 780,000 บาท
1.4.1 ประเภทอุดหนุนส่วนราชการ เอกชนหรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 780,000
บาท แยกเป็น
(1) เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตตําบลดอนตะหนิน จํานวน 4 แห่ง
ตั้งไว้ 780,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางให้กับโรงเรียนในเขตตําบลดอนตะหนิน จํานวน 4 แห่ง
แยกเป็น
- โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย จํานวน 118 คน ตั้งไว้ 306,800 บาท
- โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
จํานวน 85 คน ตั้งไว้ 221,000 บาท
- โรงเรียนบ้านกู่
จํานวน 33 คน ตั้งไว้ 85,800 บาท
- โรงเรียนบ้านโคกน้อย
จํานวน 64 คน ตั้งไว้ 166,400 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1
ข้อ 36) (00210)(00211)
2.รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
2.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท
2.1.1 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท
1) ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
เล่นดีวีดีสําหรับใช้ในกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210)(00211)
2.1.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 45,000 บาท
1) ค่ าจั ดซื้ อเครื่องคอมพิ วเตอร์ สํ าหรั บงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้ อมเครื่ องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ และโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จํานวน 1 ชุด ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จํ า นวน 1 ชุ ด โดยมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ตั้ ง จ่ า ยจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางที่ 1.1 ข้อ 4) (00210)(00211)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.6 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจํา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย
- Power Supply มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 W จํานวน 1 หน่วย
- ระบบเสียง Multimedia และลําโพง
- Keyboard และ Optical Mouse
- ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
จํานวน 1 ชุด โดยมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่นต่อนาที จํานวน 1 เครื่อง
- เครื่องสํารองไฟฟ้าขนาด 750 VA/450 W สํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จํานวน 1 เครื่อง
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
- เก้าอี้สําหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว
2.2 หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท
2.2.1 โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะ
หนิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ดอนตะหนิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 37)
(00110)(00111)
------------------------------------------------------
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลดอนตะหนิน
อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายงบกลาง
--------------------------------รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ รวม 1,192,920 บาท แยกเป็น
1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 523,610 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 93,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น (กบท.) ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(00410)(00411)
1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10 % ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ในส่วนของนายจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)(00411)
1.3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล ตําบลดอนตะหนิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพตํ า บลดอนตะหนิ น ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางที่ 3.1 ข้อ 37) (00410)(00411)
1.4 เงินทุนการศึกษาสําหรับผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษา
ให้กับผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (ยุทธศาสตร์ที่ 1
แนวทางที่ 2.2 ข้อ 30) (00410)(00411)
2. ประเภทเงินสํารองจ่าย ตั้งไว้ 669,310 บาท
2.1 เงินสํารองจ่าย ตั้งไว้ 669,310 บาท เพื่อใช้จ่ายในกรณีที่จําเป็น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (00410)(00411)
----------------------------------------

