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องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย     จังหวัดนาน 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

           ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ 
   เรื่อง  การใชข้้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 

                    ************************************* 
 

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่   ได้รับหนังสืออําเภอนาน้อย   ท่ี   นน 0037.11/479   
ลงวันที่  18  กันยายน  2555 เรื่อง อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้  ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  โดยมีผลบังคับใช้  ต้ังแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2555 เป็นต้นไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   18  กันยายน   พ.ศ.  2555 
 
                                                          

      อรุณ  พรมภิระ 
                                 (นายอรุณ  พรมภิระ) 

                                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวใหญ่ 
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สวนที่ 1 
 
 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 
 
 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
อําเภอนานอย        จังหวัดนาน 

 
 



 

 

 
 

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
  บัดนี้ถึงเวลาทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองคการบรหิารสวนตําบล 
จึงขอแถลงใหทานประธานสภาและสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบล ทุกทานไดทราบถึงสถานการคลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ดังตอไปนี ้
 1.  สถานะการคลัง 
     ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไวจํานวน 
13,800,000  บาท  โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง และรายไดจากรัฐบาลจัดเก็บแลว
จัดสรรให รวมเปนเงิน 8,550,000  บาท ในสวนของเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556  งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา  ตั้งรับไว   5,250,000  บาท    และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจาย
ไว จํานวน  13,800,000  บาท   ซ่ึงคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น    
ซ่ึงการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ เปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายรับ
เทากับรายจาย) นอกจากนั้น  ขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู ณ  วันที่  30   มิถุนายน  พ.ศ. 
2555   จํานวน    1,844,397.84  บาท    
 

 2. การบริหารงบประมาณในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

      ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจาํกัดเมื่อ
เปรียบเทียบกบัภารกิจตางๆ ที่จะตองดําเนนิการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายกต็าม  
แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ   
2.1 รายรับ ปงบประมาณ 2556   ประมาณการไว   รวมท้ังสิ้น    13,800,000.00  บาท 

 

รายรับ 
รับจริง 
ป 2554 

ประมาณการ  
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

หมายเหตุ 

 ก รายไดภาษอีากร 
  1. หมวดภาษอีากร 
    1.1 ภาษีบํารุงทองที่ 
     1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 
     1.3 ภาษีปาย 
     1.4 อากรฆาสัตว 

 

 
 

103,712.59 
48,246.83 

800.00 
60.00 

 
 

105,000.00 
48,000.00 

800.00 
200.00 

 
 

105,000.00 
60,000.00 
4,000.00 
- 

 
 

 



 

 

 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ป 2554 

ประมาณการ  
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

หมายเหตุ 

-  รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.หมวดภาษี 
 1.5ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน 
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.การกระจายอํานาจ 
1.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
1.9  ภาษีสุรา 
1.10  ภาษีสรรพสามิต 
1.11  ภาษีการพนัน 
1.12  ภาษีแสตมปยาสูบ 
1.13  คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 
1.14  คาภาคหลวงแร 

 1.15  คาภาคหลวงปโตรเลียม 
1.16   เงินที่เกบ็ตามกฎหมายวาดวย   
          อุทยานแหงชาต ิ
1.17  คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและ    
         นิติกรรมที่ดิน 
1.18  อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 
1.19  คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้าํบาดาล 
1.20  คาธรรมเนียมสนามบิน 

 รวม ก. 
ข  รายไดท่ีไมใชภาษีอากร 
  1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 

1.1  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและ 
       จําหนายเนื้อสัตว 
1.2  คาธรรมเนียมประทับตรารับรองให 
       จําหนายเนื้อสัตว 

1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนญุาตการขาย
สุรา 

 
- 

3,937,144.20 
1,973,005.19 

11,857.26 
610,181.98 

1,470,564.61 
- 
- 
- 

30,600.21 
42,536.11 

- 
 

88,450.00 
 
- 
- 
- 

8,317,158.98 
 
 

120.00 
 

- 
 

126.10 
 

 
- 

4,000,000.00 
1,800,000.00 

7,000.00 
550,000.00 

1,500,000.00 
- 
- 
- 

17,000.00 
40,000.00 

- 
 

70,000.00 
 

- 
- 
- 

8,138,000.00 
 

 
150.00 

 
150.00 

 
200.00 
 

 
- 

4,650,000.00 
1,500,000.00 

2,000.00 
600,000.00 

1,400,000.00 
- 
- 
- 

10,000.00 
55,000.00 

- 
 

40,000.00 
 

- 
- 
- 

8,426,000.00 
 
 

750.00 
 

750.00 
 

200.00 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ป 2554 

ประมาณการ  
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

 

หมายเหตุ 

1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
1.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือ 
       ส่ิงปฏิกูล 
1.6 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจร 
        ทางบก 
1.7  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและ 
        ขอบัญญัติทองถ่ิน 
1.8 คาปรับการผิดสัญญา 
1.9 คาใบอนุญาตรับทําการเกบ็ ขน  
         หรือกําจดัสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
1.10 คาใบอนญุาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
1.11 คาใบอนญุาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช 
         เครื่องขยายเสยีง 
1.12 คาใบอนญุาตอื่น ๆ 
1.13 คาปรับอื่น ๆ 
1.14 คาใบอนญุาตประกอบการคาสําหรับ 
        กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพฯ 
1.15 คาใบอนญุาตจําหนายสินคาใน 
        ที่สาธารณะ 
1.16 คาใบอนญุาตที่จําหนายอาหารและ 
        สถานที่สะสมอาหาร 

2 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
2.2 คาเชาอื่นๆ 

3. หมวดรายไดจากสาธารณปูโภคและการ
พาณิชย 
  3.1 รายไดจากการดาํเนินการตลาด 
  

- 
- 

 
800.00 

 
- 
 

19,040.00 
- 
 
- 
- 
- 
 

50.00 
- 
4,600.00 
 
- 
 
- 
 

36,133.46 
 
 
 
- 

- 
- 

 
1,000.00 

 
- 
 
- 
1,000.00 

 
- 
- 
- 
 

500.00 
- 
5,000.00 

 
1,000.00 

 
1,000.00 

 
20,000.00 
1,000.00 

 
 

- 

- 
- 

 
1,000.00 

 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
300.00 

- 
5,000.00 

 
- 
 
- 

 
30,000.00 

- 
 
 
- 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายรับ 
รับจริง 
ป 2554 

ประมาณการ  
ป 2555 

ประมาณการ 
ป 2556 

 

หมายเหตุ 

4  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
   4.1  เงินที่มผูีอุทิศให 
   4.2  คาขายแบบแปลน 
   4.3  คาตอบแทนหนวยบริการในระบบ 
          บริการการแพทยฉกุเฉิน 
   4.4  รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 

ข.รวม 
 

ค  รายไดจากทุน 
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 

ค.รวม 
ง  เงินชวยเหลือ 
     หมวดเงินอดุหนุน  

1.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป (อบต.) 
ง.รวม 

 

 
- 

55,300.00 
79,872.00 

 
5,350.00 

201,391.56 
 
 

- 
- 

 
 

5,270,301.00 
5,270,301.00 

 
 

 
- 

50,000.00 
80,000.00 

 
1,000.00 

162,000.00 
 
 

- 
- 
 
 

5,300,000.00 
5,300,000.00 

 
- 

3,000.00 
80,000.00 

 
3,000.00 

124,000.00 
 

 
- 
- 
 
 

5,250,000.00 
5,250,000.00 

 

รวม (ก+ข+ค+ง) 13,788,851.54 13,600,000.00 13,800,000.00  



 

 

 
 

 2.2  รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน/แผนงาน 
จายจริง 
ป 2554 

งบประมาณ 
ป 2555 

งบประมาณ 
ป 2556 

หมายเหตุ 

 ดานบริหารทั่วไป 
- แผนงานบริหารทั่วไป  
- แผนงานกรรักษาความสงบภายใน 
ดานบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
  นันทนาการ  
ดานการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานพาณิชย 
ดานการดําเนินงานอื่น 
- แผนงานงบกลาง 

 
5,452,917.10 

390,922.50 
 

2,510,770.84 
115,000.00 

20,000.00 
2,548,625.91 

80,457.00 
205,830.00 

 
 

19,200.00 
- 
- 

 
749,367.00 

 
6,788,250.00 

130,000.00 
 

2,810,000.00 
115,000.00 

25,000.00 
2,242,000.00 

60,000.00 
273,000.00 

 
 

413,000.00 
- 
- 

 
743,750.00 

 
7,083,200.00 

25,000.00 
 

2,755,400.00 
125,000.00 

20,000.00 
2,475,620.00 

245,000.00 
137,800.00 

 
 

138,000.00 
 
 
 

794,980.00 

 

 2.3 รายจายตามหมวดรายจาย 

หมวด 
จายจริง 
ป 2554 

งบประมาณ 
ป 2555 

งบประมาณ 
ป 2556 

หมายเหตุ 

รายจายทุกหมวด 
1. หมวดรายจายงบกลาง 
2. หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) 
3. หมวดเงินเดือน(ฝายขาราชการประจํา) 
4. หมวดคาตอบแทน 
5. หมวดใชสอย 
6. หมวดวัสดุ 
7. หมวดคาสาธารณูปโภค 
8. หมวดเงินอุดหนุน  
9. หมวดคาครุภัณฑ  
10 หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง  
11.หมวดรายจายอื่น 

12,285,890.35 
769,367.00 

1,356,600.00 
2,552,180.00 
1,032,195.75 
1,844,885.90 
1,544,829.51 

146,594.28 
951,297.91 
404,700.00 

1,667,240.00 
16,000.00 

13,600,000.00 
743,750 .00   

1,722,000 .00   
3,422,000.00   

866,000.00   
2,234,850.00 
1,599,000.00   

305,400.00   
1,018,000 .00   

293,000.00   
1,380,000.00 

16,000.00   

13,800,000.00 
794,980.00 

2,047,080.00 
3,936,460.00 

677,000.00 
1,678,280.00 
1,558,000.00 

305,000.00 
1,008,800.00 

251,900.00 
1,526,500.00 

16,000.00 

 

 



 

 

 
 

สวนที่  2 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2556 

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย     จังหวัดนาน 

******************************************************************************* 

หลักการ 
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น   ยอดรวม    13,800,000.00     บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
ก. ดานบริหารทั่วไป 

1 แผนงานบรหิารทั่วไป     ยอดรวม            7,083,200.00  บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน     ยอดรวม           25,000.00  บาท 

ข. ดานบริการชุมชนและสงัคม 
 1. แผนงานการศึกษา    ยอดรวม  2,755,400.00  บาท 
 2. แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม     125,000.00  บาท  
 3. แผนงานสังคมสงเคราะห ยอดรวม       20,000.00  บาท     
 4. แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม  2,475,620.00  บาท 
 5. แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน ยอดรวม     245,000.00  บาท 
 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม ยอดรวม     137,800.00  บาท 
     และนันทนาการ   
ค. ดานการเศรษฐกิจ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม                   -  บาท 
 2. แผนงานการเกษตร   ยอดรวม   138,000.00  บาท 
 3. แผนงานการพาณิชย ยอดรวม                   -          บาท 
ง. ดานการดําเนินงานอื่น 
 1. แผนงานงบกลาง    ยอดรวม   794,980.00  บาท   

เหตุผล 
  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ที่ไดวางแผนไวตาม
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2556   จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556   เพื่อสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญพจิารณาเห็นชอบตอไป 



 

 

 
 

ขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย     จังหวัดนาน 

--------------------------- 
  โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556     อาศัยอํานาจ 
ตามความในพระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546   มาตรา  87 จึงตรา
ขอบัญญัติ        งบประมาณขึน้ไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอกํากบัดูแล  ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1.  ขอบัญญัตินี้เรียกวา ขอบัญญัติเร่ืองงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  ขอ 2.  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2555 เปนตนไป    
  ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใหตั้งจาย   เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น   
13,800,000.00 บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดังนี ้

ขอ 4.  งบประมาณรายจายทัว่ไป 
 ก. ดานบริหารทั่วไป 
 (1) แผนงานบริหารทั่วไป      ยอดรวม   7,083,200.00 บาท 
  (2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม        25,000.00   บาท 
 ข. ดานบริการชุมชนและสงัคม 

(1) แผนงานการศึกษา      ยอดรวม  2,755,400.00 บาท 
(2) แผนงานสาธารณสุข      ยอดรวม     125,000.00 บาท 
(3)  แผนงานสังคมสงเคราะห   ยอดรวม       20,000.00 บาท 
(4) แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม  2,475,620.00 บาท
(5)แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม      245,000.00 บาท 
(6)แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  ยอดรวม      137,800.00 บาท 
     และนันทนาการ 

 ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
(1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม          -            บาท 
(2) แผนงานการเกษตร   ยอดรวม     138,000.00 บาท 
(3) แผนงานการพาณิชย   ยอดรวม          -            บาท 

 ง.  ดานการดําเนินงานอื่น 
 (1) แผนงานงบกลาง      ยอดรวม     794,980.00 บาท  
ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที ่3 
  ขอ 5   ให นายกองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ดรับ อนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบกิจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล  
  ขอ 6.  ให นายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

อรุณ  พรมภิระ 
        (นายอรณุ  พรมภิระ) 

                        สุรพล  รุงอินทร                    อนุมัติ                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  
      

      (นายสุรพล  รุงอินทร)           
          นายอําเภอนานอย                        



 

 

 
 

 

สวนที่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย   
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 

ของ 
 
 

 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย   จังหวัดนาน 

 
 
   - ประมาณการรายรบั 
 
   - รายจายตามแผนงาน 
 
   - รายละเอยีดรายจายตามหนวยงาน 
 

 
 



 

 

 
 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 

**************************************** 
รายไดรวมทั้งสิ้น  13,800,000.00 บาท 
ก. รายไดภาษีอากร  รวมทั้งสิ้น 8,426,000.00 บาท 
 

 1. หมวดภาษีอากร      แยกเปน 
1.1 ภาษีบํารุงทองที่      จํานวน     105,000   บาท    คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา

เนื่องจากประมาณการตามขายผูชําระภาษี  และคาดวาจะเก็บภาษี ไดเทาเดิม 
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ      จํานวน   60,000   บาท   คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผาน

มาเนื่องจากประมาณการตามขายผูชําระภาษี   และคาดวาจะเก็บภาษี ไดเพิ่มขึ้น 
1.3 ภาษีปาย   จํานวน  4,000  บาท  คาํชี้แจง ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากประมาณการตาม

ขายผูชําระภาษี  และคาดวาจะเก็บภาษี ไดเพิ่มขึ้น 
1.4 อากรฆาสัตว    จํานวน -  บาท   คําชี้แจง   ไมไดประมาณการไว เนื่องจาก ใชรายรับปที่ผานมาเปน

เกณฑในการคํานวณ 
1.5 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน    จํานวน    -   คําชี้แจง   ไมไดประมาณการไว เนื่องจาก ใช

รายรับปที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ 
 1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.และแผนการกระจายอํานาจฯ  จํานวน   4,650,000  บาท คําชี้แจง  ประมาณ
การไวสูงกวาปที่แลวเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น 

1.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1ใน 9   จํานวน  1,500,000 บาท   คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรภาษีลดลง 

1.8 ภาษีธุรกจิเฉพาะ   จํานวน 2,000 บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนือ่งจาก
คาดวาจะไดรับการจัดสรรภาษีลดลง 
 1.9 ภาษีสุรา  จํานวน   600,000  บาท   คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนือ่งจากคาด
วาจะไดรับการจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น 

1.10 ภาษีสรรพสามิต   จํานวน   1,400,000   บาท   คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรภาษีลดลง 



 

 

 
 

1.11 ภาษีแสตมปยาสูบ   จํานวน     -   บาท   คําชี้แจง  ไมไดตั้งงบประมาณไว   เนื่องจากคาดวาจะไมได
รับการจัดสรร 

1.12 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม   จํานวน   -   บาท   คําชี้แจง ไมไดตั้งงบประมาณไว   เนื่องจาก
คาดวาจะไมไดรับการจัดสรร 

1.13 คาภาคหลวงแร   จํานวน   10,000  บาท  คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา   และ
คาดวาจะไดรับการจัดสรรภาษีลดลง 
 1.14 คาภาคหลวงปโตรเลียม  จํานวน   55,000    บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่
ผานมา  เนื่องจาก คาดวาไดรับการจัดสรรภาษีเพิม่ขึ้น 

1.15 เงินที่เกบ็ตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ   จํานวน  -  บาท  คําชี้แจง ไมไดตั้งงบประมาณไว  
เนื่องจากคาดวาจะไมไดรับการจัดสรร 

1.16 คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิตกิรรมที่ดิน    จํานวน   40,000   บาท   คําชี้แจงประมาณการต่ํา
กวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียม  ลดลง 

1.17 อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง    จํานวน   -    บาท    คําชี้แจง ไมไดตั้งงบประมาณไว   
เนื่องจากคาดวาจะไมไดรับการจัดสรร 

1.18 คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและใชน้ําบาดาล    จํานวน   -  บาท  คําชี้แจง ไมไดตั้งงบประมาณไว   
เนื่องจากคาดวาจะไมไดรับการจัดสรร 

1.19 คาธรรมเนียมสนามบิน    จํานวน   -   บาท  คําชี้แจง ไมไดตั้งงบประมาณไว   เนื่องจากคาดวาจะ
ไมไดรับการจดัสรร 

 

ข .รายไดที่มิใชภาษีอากร           รวมทั้งสิ้น  124,000.00 บาท 
1.หมวดคาธรรมเนียมคาปรบัและใบอนุญาต     รวม       8,000   บาท   แยกเปน 

 1.1 คาธรรมเนียมเกีย่วกับการฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว   จํานวน  750  บาท  คําชี้แจงประมาณการสูง
กวาปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการขออนุญาตฆาสัตวเพิ่มขึ้นกวาปที่ผานมา 
 1.2 คาธรรมเนียมประทับตราใหรับรองจําหนายเนื้อสัตว   จํานวน  750  บาท  คําชี้แจงประมาณการสูงกวา
ปที่ผานมา เนือ่งจากคาดวาจะมีการขออนญุาตฆาสัตวเพิม่ขึ้นกวาปที่ผานมา 

1.3 คาธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตการขายสุรา   จํานวน 200  บาท  คําชี้แจง ประมาณการเทากบัปที่ผาน
มา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียมการขออนุญาตเทาเดิม 

1.4 คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  จํานวน – บาท คําชี้แจง ไมไดประมาณไว เนื่องจากคาดวาไมมี
ผูประกอบการในปนี ้

1.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระ หรือส่ิงปฏิกูลจํานวน – บาท คําชี้แจง ไมไดประมาณไว เนื่องจาก
คาดวาไมมีผูประกอบการในปนี้ 



 

 

 
 

 1.6 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  จํานวน  1,000  บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปที่
ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับคาปรับผูกระทําผิดฯ เทาเดิม 

1.7 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบญัญัติทองถ่ินจํานวน   -   บาท   คําชี้แจงไมไดประมาณการไว  
เนื่องจากคาดวาจะไมมีผูกระทําผิด  

1.8  คาปรับการผิดสัญญา    จํานวน   -   บาท   คําชี้แจงไมไดประมาณการไว  เนื่องจากคาดวาจะไมมี
ผูกระทําผิดสัญญา  

1.9 คาธรรมเนียมเกีย่วกับใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จํานวน  - บาท   
คําชี้แจงไมไดประมาณการ เนื่องจากคาดวาจะไมมีผูขอรับใบอนุญาตประกอบการในปนี้ 
 1.10 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข  จํานวน  - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการ เนื่องจากคาดวาจะ
ไมมีผูขอรับใบอนุญาต 
 1.11 คาใบอนญุาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน  - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณการ 
เนื่องจากคาดวาจะไมมีผูขอรับใบอนุญาต 

1.12 คาใบอนุญาตอื่นๆ  จํานวน  300 บาท  ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา  คําชี้แจงประมาณไว
เนื่องจากคาดวาจะไดรับคําขออนุญาตอื่นๆ ลดลง 

1.13 คาปรับอื่น ๆ  จํานวน   -   บาท     คําชี้แจงประมาณการ เนื่องจากคาดวาจะไมมีผูกระทําผิด 
1.14 คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน  5,000 บาท 

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมาเนือ่งจากคาดวาจะไดรับคาธรรมเนียมใบอนญุาตเทาเดิม  
1.15 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณ   จํานวน  - บาท  คําชี้แจงไมไดประมาณ

การไวเนื่องจากไมมีผูประกอบการขายสินคาในที่สาธารณะ 
1.16 คาธรรมเนียมใบอนุญาตที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  จํานวน - บาท  คําชี้แจงไมได

ประมาณการไว  เนื่องจากคาดวาไมมีผูประกอบการ 
 

2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน     รวม  30,000   บาท   แยกเปน 
 2.1 คาดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร   จํานวน  30,000 บาท  คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผาน
มาเนื่องจากใชเกณฑ รายไดปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนเกณฑในการคํานวณ 
 2.2 คาเชาอื่นๆ  ตั้งไว -  บาท คําชี้แจงไมไดประมาณการไวเนื่องจากคาดวาจะไมมีรายไดเขามา  
 

3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย           รวม            -            บาท   แยกเปน 
 3.1  รายไดจากการดําเนินกจิการตลาด       จํานวน              -           บาท  
 

4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    รวม      86,000     บาท   แยกเปน 
 4.1 เงินที่มีผูอุทิศให ตั้งไว -  บาท คําชี้แจงไมไดประมาณการไวเนื่องจากคาดวาไมมีผูอุทิศเงินให 



 

 

 
 

 4.2 คาขายแบบแปลน   จํานวน   3,000   บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมาเนื่องจากใชเกณฑ
รายไดปที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ 
 4.3 คาหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินเคลือ่นที่  จํานวน  80,000 บาท  คําชี้แจง ประมาณการเทากับ
ปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับรายไดเทาเดิม 

4.4 รายไดเบด็เตล็ดอื่น ๆ จาํนวน   3,000   บาท คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา  
เนื่องจากคาดวาจะไดรับรายไดเพิ่มขึ้น 

 

ค. รายไดจากทุน              รวมทั้งสิ้น           -          บาท  
 1 หมวดรายไดจากทุน 
 1.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน        จํานวน       -       บาท 

 
ง.  เงินชวยเหลือ  รวมทั้งสิ้น  5,250,000.00 บาท 
 1 หมวดเงินอดุหนุน            รวม         5,250,000  บาท 

1.1  เงินอุดหนนุทั่วไป      จํานวน     5,250,000   บาท  คําชี้แจงประมาณการรายรับไวต่ํากวา 
ปงบประมาณที่ผานมา  เนื่องจากใชเกณฑรายไดปที่ผานมาเปนเกณฑในการคํานวณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 
ดานบริหารทั่วไป 

แผนงาน บรหิารทั่วไป  
วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจดัทํานิติกรรมตาง ๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางมี  
    ประสิทธิภาพ 

 

งานที่ทํา 
 

1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง 
2. จัดเก็บสถิตขิอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจดัทํางบประมาณ 
3. การดําเนินกิจการสภา และการประชุมสภา กิจการทะเบียน การปกครอง การรองทุกข การเลือกตั้ง 
4. การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูลทั่วไปขององคกร การพัฒนาบคุลากร  
5. การประชาสัมพันธ การพัสดุ การทรัพยสิน การจัดเกบ็รายได การซอมแซมบํารุงรักษาพัสดุ แผนที่ภาษ ี

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 

1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ       5,481,100  บาท 
2. สวนการคลัง                                งบประมาณ       1,602,100  บาท 
 รวม     งบประมาณ       7,083,200  บาท 

 
 



 

       
 
       

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน บริหารทัว่ไป 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

            

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 
รหัส
บัญชี 

คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ  สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไป 3,357,360 435,360 1,195,480 300,000 - 16,000 - 176,900 5,481,100 สํานักงานปลัด 00111 

2.งานบริหารงานคลัง 860,700 218,000 465,000 5,000 12,000 - - 41,400 1,602,100 สวนการคลัง 00113 

รวม 4,218,060 653,360 1,660,480 305,000 12,000 16,000 - 218,300 7,083,200 - - 

            

 



 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน  
ดานบริหารทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหเปนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. เพื่อการดําเนินงานใหความรูเกี่ยวกับการจราจร ดานกฎหมายตาง ๆ 
3. เพื่อการดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
งานที่ทํา 

 
1. บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
2. การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภยั การวางแผนปองกันภยั 
3. การปองกันอัคคีภัย การประชาสมัพันธปองกันภยั 
4. ฝกอบรมเกี่ยวกับการจราจร ดานกฎหมายตาง ๆ 
5.งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอคัคีภัย 

 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณ   25,000    บาท 
รวม      งบประมาณ   25,000    บาท 

 
 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ 

อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 
รายจายจําแนกตามแผนงาน ดานบริหารทัว่ไป 

แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 

เงินอุดหนุน รายจายอื่น งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 
รหัส 
บัญชี 

คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวเกี่ยวกบัการ
รักษาความสงบภายใน 

 
- 

 
- 

 
25,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
25,000 

 
สํานักปลัด 

 
00121 

รวม - - 25,000 - - - - - 25,000 สํานักปลัด 00121 

 

 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน  

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงาน การศึกษา 

 
วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อสงเสริมกิจกรรมของเด็กกอนวยัเรียนและประถมศึกษาในการมสีวนรวม 
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
งานที่ทํา 

 

1. กิจกรรมเดก็และเยาวชน การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
2. การพัฒนาบุคลากร /งานระดับกอนวยัเรียนและประถมศึกษา 
3. การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/งานการศึกษาไมกาํหนดระดับ   

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
   

สวนการศึกษาศาสนา และวฒันธรรม  งบประมาณ 2,755,400 บาท 
 รวม      งบประมาณ 2,755,400 บาท 
 
 
 
 
 
 



 

            

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย  จังหวดันาน 

รายจายจําแนกตามแผนงาน  
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงาน  การศึกษา 

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 
รหัส
บัญชี 

คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไป 330,000 203,000 537,000 - 839,800 - - 
 

15,600 1,925,400 
 
สวนการศึกษา 

00211 

เกี่ยวกับการศึกษา             

2.งานระดับกอนวัยเรยีนและ
ประถมศึกษา 

- - 830,000 - - - - - 830,000 สวนการศึกษา 00212 

            

รวม 330,000 203,000 1,367,000 - 839,800 - - 15,600 2,755,400 สวนการศึกษา - 

 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการปองกันและระวังโรคติดตอในสัตวสูคนหมดไป  
2. เพื่อใหการบริหารดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
งานที่ทํา 

 

1. การบริการสาธารณสุข 
2. การปองกันและระวังโรคติดตอในสัตวสูคนหมดไป 
3. งานบริการสงเสริมอนามัยงานสาธารณสุขอื่น 

   
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม   125,000  บาท 

 รวม      งบประมาณ  125,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย จังหวดันาน 

อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 
รายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน  บริการชมุชนและสังคม     แผนงานสาธารณสุข 
 

 
            

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 
รหัส
บัญชี 

คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

- - - - 80,000 - - - 80,000 สํานักปลัด 00221 

2.งานบริการสาธารณสุข - - 45,000 - - - - - 45,000 สํานักปลัด 00223 

และงานสาธารณสุขอื่น              

              

รวม - - 45,000 - 80,000 - - - 125,000 - - 

 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อการสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
3. เพื่อการวางแผนสถิติดานสังคมสงเคราะห 

 
 

งานที่ทํา 
 

1. การสังคมสงเคราะห  
2. การสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
3. การสวัสดิการสังคม 
4. การสงเคราะหชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 

   
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม   20,000  บาท 

 รวม      งบประมาณ  20,000  บาท 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย จังหวดันาน 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดาน  บริการชมุชนและสังคม 

แผนงาน  สังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห 
 

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจายอื่น งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห 

- - 10,000 - 10,000    20,000 สํานักงานปลัด 00231 

รวม - - 10,000 - 10,000 - - - 20,000 - - 

 

 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม  
3. เพื่อพัฒนางานไฟฟาและถนน งานเคหะและชุมชน งานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 
 
งานที่ทํา 
 

1. การบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
2. งานไฟฟากบัถนน  งานสวนสาธารณะ 
3. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. งานบําบัดน้าํเสีย 
   
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

สวนโยธา     งบประมาณ  2,470,620  บาท 
สํานักงานปลดั     งบประมาณ          5,000 บาท 
รวม      งบประมาณ  2,475,620  บาท 

 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย จังหวดันาน 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดาน  บริการชมุชนและสังคม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 
รหัส
บัญชี 

คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะชุมชน 354,000 225,120 347,000 - - - - 687,000 1,613,120 สวนโยธา 00241 

2.งานไฟฟาถนน - - - - - - - 707,500 707,500 สวนโยธา 00242 

3.งานกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

  5,000 - - - - - 
   

5,000 
สํานักงานปลัด 00244 

4.งานบําบัดน้ําเสีย - - - - - - - 150,000 150,000 สวนโยธา 00245 

รวม 354,000 225,120 352,000 - - - - 1,544,500 2,475,620              - - 

            

 
       
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนกับ อบต. สรางความเขมแข็งของชุมชน 
2. เพื่อใหประชาชนมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 

 
 

งานที่ทํา 
 

1. งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน การจัดประชมุสัมมนา 
2. จัดโครงการฝกอบรมใหความรูกลุมอาชีพตางๆ กิจกรรมใหความรูดานวิชาการ 
3. การรณรงคกิจกรรมรณเพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไข ปญหาชุมชน เชนยาเสพติด  

โรคเอดส  อาชญากรรม 
4. การรณรงคใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อยกระดับคณุภาพชวีิต  

 
   

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม   240,000    บาท 
สวนการศึกษา     งบประมาณรวม        5,000    บาท 
รวม      งบประมาณ   245,000     บาท 

 
 
 



            

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย  จังหวดันาน 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดาน  บริการชมุชนและสังคม 

แผนงาน  เสริมสรางความเขมแข็งของชมุชน 
 

            

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานสงเสริมความ
เขมแข็งชุมชน 

- - 235,000 - 5,000 - - - 240,000 สํานักงานปลัด 00252 

2.งานสงเสริมความ
เขมแข็งชุมชน 

- - 5,000 - - - - - 5,000 สวนการศึกษาฯ 00252 

รวม - - 240,000 - 5,000 - - - 245,000 - 00252 

 
 
 



 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 

ดานบริการชมุชนและสังคม 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อใหเปนการอนุรักษวฒันธรรม วิถีชีวิต ประเพณีทองถ่ินใหคงอยูตอไป  
2. เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยว และใหชุมชนนาอยูยิ่งขึ้น 
3. เพื่อเปนการสงเสริมงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และวนัสําคัญตางๆ ของทางราชการ 

 
งานที่ทํา 
1. การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งานกีฬาและนนัทนาการ 
2. งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน การอนุรักษวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีทองถ่ิน 
3. สงเสริมการศาสนาและงานรฐัพิธีตางๆ 
4. งานมวลชนดานกีฬาและนนัทนาการ 

   
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลดั     งบประมาณรวม              20,000  บาท 
สวนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  งบประมาณรวม            117,800  บาท 

 รวม      งบประมาณ            137,800  บาท  
 
 



รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย จังหวดันาน 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดาน  บริการชมุชนและสังคม 

แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

            

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 
รหัส
บัญชี 

คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- -  - 46,000 - - - 46,000 สวนการศึกษา 00261 

2.งานกีฬาและนันทนาการ 
 

- - 25,000 - 10,000 - - - 35,000 สวนการศึกษาฯ 00262 

           

3.งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่ - - 20,000 - - - - - 20,000 สํานักงานปลัด 00263 

           
4.งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่ - - 30,800 - 6,000 - - - 36,800 สวนการศึกษา 00263 

รวม - - 75,800 - 62,000 - - - 137,800 - - 

 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 
ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

 
 

วัตถุประสงค 
 

1 เพื่อใหการดาํเนินเกี่ยวกับการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 

งานที่ทํา 
 

1. งานสงเสริมการเกษตร 
2. การบริหารทั่วไป งานวางแผนสงเสริมการเกษตร/งานวิชาการใหบริการดานวิชาการเกษตร 
3. งานสงเสริมความรูการเกษตร 
4. สงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 

 
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม       138,000   บาท 
สวนโยธา     งบประมาณรวม              -   บาท 

 รวม      งบประมาณ      138,000      บาท  
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย จังหวดันาน 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดาน  การเศรษฐกิจ 
แผนงาน  การเกษตร 

            

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 

รหัสบัญชี คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งานสงเสริมการเกษตร - - 130,000 - - - - - 130,000 สํานักงานปลัด 00321 

2.งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม 

- - 8,000 - - - - - 8,000 สํานักงานปลัด 00322 

รวม - - 138,000 - - - - - 138,000 - - 

 
 

 
 

 



 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายตามแผนงาน 
ดานการดําเนินการอื่น 
แผนงานงบกลาง 

 
วัตถุประสงค 

 

1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกจิของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอืน่ เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
 

งานที่ทํา 
 

1. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย 
2. เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา 
3. การชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย 
4. เงินชวยเหลือเฉพาะการ 
5. งาน สปสช.  ทุนการศึกษา 

 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 

สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล  งบประมาณรวม  794,980   บาท 
รวม      งบประมาณ  794,980    บาท  

 
 
 
 



 

 

 
 

 

            

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2556 
องคการบริหารสวนตําบลบวัใหญ  อําเภอนานอย จังหวดันาน 

รายจายจําแนกตามแผนงาน 
ดาน  การดําเนนิงานอื่น 

แผนงาน งบกลาง 
 

            

งาน 

เงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน คา 
เงิน

อุดหนุน 
รายจาย
อื่น 

งบกลาง 

คาครุภัณฑ 

รวม 

หนวยงาน 
รหัส
บัญชี 

คาจาง ชั่วคราว ใชสอย สาธารณูปโภค ที่ดินและ เจาของ 

ประจํา   และวัสด ุ   สิ่งกอสราง งบประมาณ 

1.งบกลาง - - - - - - 794,980 - 794,980 สํานักปลัด 00411 

รวม - - - - - - 794,980 - 794,980 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

สรุปจําแนกตามแผนงาน  ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

รหัสบัญชี แผนงาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา เงิน รายจาย   คาครุภัณฑ   หนวยงาน 

และ ชั่วคราว ใชสอยและ สาธารณูปโภค อุดหนุน อื่น ๆ งบกลาง ที่ดินและ รวม เจาของ 
คาจางประจํา   วัสดุ         สิ่งกอสราง   งบประมาณ 

00111 งานบริหารทั่วไป 3,357,360 435,360 1,195,480 300,000 - 16,000 - 176,900 5,481,100 สํานักงานปลัด 

00113 งานบริหารงานคลัง 860,700 218,000 465,000 5,000 12,000 - - 41,400 1,602,100 สวนการคลัง 

00121 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา - - 25,000 - - - - - 25,000 สํานักงานปลัด 
 ความสงบภายใน           

00211 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 330,000 203,000 537,000 - 839,800 - - 15,600 1,925,400 สวนการศึกษา 

00212 งานกอนระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา - - 830,000 - - - - - 830,000 สวนการศึกษา 

00221 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - - - - 80,000 - - - 80,000 สํานักงานปลัด 

00223 งานบริการสาธารณสุข/งานสาธารณสุขอื่น - - 45,000 - - - - - 45,000 สํานักงานปลัด 

00231 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห - - 10,000 - 10,000 - - - 20,000 สํานักงานปลัด 

00241 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 354,000 225,120 347,000 - - - - 687,000 1,613,120 สวนโยธา 

00242 งานไฟฟาถนน - - - - - - - 707,500 707,500 สวนโยธา 

00244 งานกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล - - 5,000 - - - - - 5,000 สํานักงานปลัด 

00245 งานบําบัดน้ําเสีย - - - - - - - 150,000 150,000 สํานักงานปลัด 



 

 

 
 

สรุปจําแนกตามแผนงาน  ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ปงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

 

รหัสบัญชี แผนงาน 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา

สาธารณูปโภค 

เงิน รายจาย  
งบกลาง 

ครุภัณฑที่ดิน 
รวม 

เจาของ 

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอย/วัสดุ อุดหนุน อื่น ๆ /สิ่งกอสราง งบประมาณ 

00252 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

- - 235,000 - 5,000 - - - 240,000 สํานักงานปลัด 
 

00252 งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

- - 5,000 - - - - - 5,000 สวนการศึกษา 

00261 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- - - - 46,000 - - - 46,000 สวนการศึกษา 

00262 งานกีฬาและนันทนาการ - - 25,000 - 10,000 - - - 35,000 สวนการศึกษา 

00263 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น - - 20,000 - - - - - 20,000 สํานักงานปลัด 

00263 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น - - 30,800 - 6,000 - - - 36,800 สวนการศึกษา 

00312 งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน - - - - - - - - - - 

00321 งานสงเสริมการเกษตร - - 130,000  - - - - 130,,000 สํานักงานปลัด 

00321 งานสงเสริมการเกษตร - - - - - - - - - สวนโยธา 

00322 งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม - - 8,000 - - - - - 8,000 สํานักงานปลัด 

00411 งานงบกลาง  - - - - - 794,980 - 794,980 สํานักงานปลัด 

รวม 4,902,060 1,081,480 3,913,280 305,000 1,008,800 16,000 794,980 1,778,400 13,800,000 อบต.บัวใหญ 



 
 
 

 ขอบัญญตัิ 
 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 
 

ของ 
 

สวนสํานักงานปลัด             
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย     จังหวัดนาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอยีดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
รายจายจาํแนกตามหนวยงาน 

หนวยงาน สํานักงานปลัด องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น     6,054,100.00  บาท   
1. งบบุคลากร    ตั้งไวรวม   3,792,720  บาท                                            
1.1  หมวดเงินเดือนฝายการเมือง   ต้ังไวรวม  2,047,080   บาท  แยกเปน 
 1.1.1  เงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ตัง้ไว 495,840 บาท 
 เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหแก นายก อบต.และรองนายก อบต.     จํานวน  3  ตําแหนง 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล     จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน  2  ตําแหนง 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
 

1.1.2 เงินประจําตําแหนงนายก รองนายก อบต.  ตัง้ไว  38,400  บาท 
เพื่อจายเปนเงนิประจําตําแหนงใหแก นายก อบต.และรองนายก อบต. จํานวน  3  ตําแหนง 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน  2  ตําแหนง 

 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

1.1.3 เงินตอบแทนพิเศษ ตําแหนง นายก อบต. และรองนายก อบต.  ตั้งไว 38,400 บาท 
เพื่อจายเปนเงนิตอบแทนพเิศษใหแก นายก อบต.และรองนายก อบต. จํานวน   3 ตําแหนง 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน  1  ตําแหนง 
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล      จํานวน  2  ตําแหนง 

 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

1.1.4  เงินตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งไว 82,560  บาท 
เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนใหแก เลขานุการ นายก อบต.                    จํานวน   1  ตําแหนง 

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล     จํานวน  1  ตําแหนง 
 ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
   



 

 
 

1.1.5  เงินคาตอบแทนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตั้งไว  1,391,880  บาท 
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ   จํานวน 16 ตําแหนง  
  (1)  ประธานสภา  จํานวน    1   ตําแหนง 
  (2)  รองประธานสภา  จํานวน    1    ตําแหนง 
  (3)  เลขานุการสภา  จํานวน    1    ตําแหนง 
  (4)  สมาชิกสภา   จํานวน               13   ตําแหนง 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

1.2  หมวดเงินเดือนฝายประจํา   ตั้งไวรวม  1,745,640  บาท  แยกเปน 
1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว 1,115,760  บาท  
เพื่อจายเปนเงนิเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล    จํานวน  7   ตําแหนง    
 (1)  ตําแหนง ปลัด อบต. บัวใหญ     
 (2)  ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด   
 (3)  ตําแหนง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  
 (4)  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน   
 (5)  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 
 (6)  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป    
 (7)  ตําแหนง เจาพนกังานธรุการ   
 (8)  ตําแหนง เจาหนาที่บนัทกึขอมูล  

    ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทัว่ไป (00111) 
        1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงาน ตั้งไว 152,520  บาท  

เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอืน่ๆใหแกพนกังานสวนตําบลจํานวน 6  ตําแหนง 
 (1)  ตําแหนง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
 (2)  ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน 
 (3)  ตําแหนง นักวิชาการเกษตร 
 (4)  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  
 (5)  ตําแหนง เจาพนกังานธรุการ 
 (6)  ตําแหนง เจาหนาที่บนัทกึขอมูล 
 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 
 
 



 

 
 

 
1.2.3 ประเภทเงินประจําตําแหนง  ตัง้ไว  42,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาเงินประจําตําแหนง นักบริหารงาน อบต. จํานวน  1   ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 1.2.4  ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว  352,560  บาท 
 เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  จํานวน 4 ตําแหนง 

(1) ตําแหนง    ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
(2) ตําแหนง    ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) ตําแหนง    พนักงานขับรถ 
(4) ตําแหนง    นักการภารโรง 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 1.2.5  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง ตั้งไว  82,800 บาท 
 เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแกพนักงานจาง  จํานวน 4 ตําแหนง 

(1) ตําแหนง    ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 
(2) ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) ตําแหนง    พนักงานขับรถ 
(4) ตําแหนง    นักการภารโรง 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

2.  งบดําเนินการ    ตั้งไว  2,084,480   บาท 
2.1 หมวดคาตอบแทน ตั้งไวรวม 225,000  บาท  แยกเปน 
 2.1.1   ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว   
145,000  บาท  เพื่อจายเปน 

(1) คาตอบแทนผูจัดเก็บขอมูลประชากร และจัดเก็บขอมูลสถิติตางๆคารางวัลนําจับผูกระทําความผิด
กฎหมายจราจร คาตอบแทนอื่นๆ แกผูปฎิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลผูจัดเก็บและ
บันทึกขอมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC (Area Based 
Collaborative  Research) ตั้งไว 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100) 
งานบริหารงานทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2556 - 2558หนาที่   45,46   
           (2) คาประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งไว 130,000 บาทตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานทั่วไป  (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2556 - 2558 หนาที่  45 



 

 
 

  
  

2.1.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  10,000  บาท 
 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2556-2558 หนาที่  45  

 

2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ตั้งไว  70,000  บาท 
 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแก พนักงานสวนตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 
ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งานบริหารงานทั่วไป  (00111) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป  2556 - 2558 หนาที่  46 
 

2.2 หมวดคาใชสอย  ตั้งไวรวม 980,480  บาท  แยกเปน 
2.2.1 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว   380,000 บาท   แยกเปน 
(1)  รายจายเพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ  ตั้งไว    25 ,000 บาท   เพื่อจายเปน 
-   คาเย็บหนังสือ  เขาเลม ขอบัญญัติ แผนพัฒนาสามป  เอกสารแถลงผลงาน  เอกสารติดตามและ 

                   ประเมินผลแผน  วารสารของอบต. ปฏิทิน คาถายสําเนาเอกสาร  
-   คาโฆษณาและเผยแพร  ขาวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน หรือส่ิงพิมพตางๆ    คาพิมพ คาจางทําของ  
-   คารับวารสาร หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆ  
-   คาจดัทําปายและแผนผาประชาสัมพันธรณรงคหรือสรางความตระหนักและจิตสํานึกตางๆ เชน 
     ปายประชาสัมพันธโทษของยาเสพติด การตอตานยาเสพติด ประชาสัมพันธโครงการตางๆ 
     ที่ อบต.จัดขึ้น ปายประชาสัมพันธตามนโยบายและหนังสือส่ังการตางๆ    
-   คาเชาทรัพยสินรวมถึงคาเชาที่ดิน   (นอกจากคาเชาบาน)   
-   คาเบี้ยประกันภัยรถยนต  รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถกูชีพกูภัย 
-   คาใชจายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2556-2558 หนาที่  44 
 

 (2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  ตั้งไว  60,000  บาท  
เพื่อจายเปนคา ลงทะเบียนของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ผูบริหาร รองนายก เลขานุการนายกและ

สมาชิก  สภา อบต. เจาหนาที่กูชีพกูภัย อปพร.อาสาสมัครตางๆ หรือผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ ใหเขารับการฝกอบรมการประชุม และสัมมนา ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2556-2558 หนาที่  42,43 
 



 

 
 

 
 
(3) คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 295,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  ที่ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง  

เกี่ยวกับการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เชนคาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใด
ซ่ึงมิใชเปนการประกอบดัดแปลง ตอเติมครุภัณฑหรือส่ิงกอสราง อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
เชน คาจางเหมาสูบน้ํา  คาออกของ คาบริการกําจัดปลวก  คาจางผูแสดงแบบและคาซอมแซมทรัพยสิน คาจาง 
เหมาพนหมอกควันกําจัดยุงลาย คาจางครูสอนพิเศษ คาจางแรงงาน ฯลฯ ตามหนังสือ  ที่ มท.0313.4/ว1452  ลว 27 
พฤษภาคม 2541 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826  ลงวันที่  17 กันยายน  2553 เร่ือง  การ
ดําเนินการและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งจายจายจากเงินรายได 
93,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 202,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)งาน
บริหารงานทั่วไป (00111)และแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556 - 2558หนาที่  42-45  
 

 2.2.2  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว  10,000  บาท แยกเปน 
 (1)  คารับรอง   ตั้งไว   10,000  บาท เพื่อจายเปน 
 คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ิน คารับรองในการตอนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ที่นิเทศงาน 
ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน  หรือคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานของ อบต. คณะอนุกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งตามกฎหมาย  หรือคารับรองการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คา
ของขวัญ คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งคาบริการ  และคาใชจายอื่นซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับ
การรับรอง  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  )00110 (  งานบริหารทั่วไป
00111   และแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-2558หนาที่  46                                                                                                               

 

 2.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ต้ังไว 
570,480  บาท  แยกเปน 
 (1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว  59,480  บาท  
 เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก คาใชจายอื่นๆ  ในการเดินทางไปราชการ  เชนไปอบรม
ประชุมสัมมนาของพนักสวนตําบล พนักงานจาง  ผูบริหาร รองนายกฯ เลขานกุารนายกฯ  สมาชิกสภา อบต.  
อาสาสมัครปองกันภยัฝายพลเรือน  (อปพร.) เจาหนาที่กูชีพกูภัย  (otos) หรืออาสาสมัครตางๆที่ไดรับการแตงตั้ง
จากนายกองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ใหเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 หนาที่  42 
   
 



 

 
 

 
(2)  คาใชจายในงานรัฐพิธี   ตั้งไว  8,000   บาท 
เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม, กระเชาดอกไมและพวงมาลา ฯลฯ สําหรับพิธีการวันสําคัญตางๆ 

ตามวาระโอกาสที่จําเปนและมีความสําคญั  งานรัฐพิธี ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  
(00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที่ 49   

 

              (3)  คาใชจายของศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล     ตั้งไว  15,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายของศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม คาวัสดุอุปกรณ

และคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวของในการดําเนินการตางๆของศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯ    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
แผนงานการเกษตร )00110(  งานสงเสริมการเกษตร (00321)   และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที่ 40 

 
 

(4)  คาใชจายในการเตรียมรับเสด็จ     ตั้งไว  5,000  บาท 
 เพื่อใชจายเปนคาเตรียมการรบัเสด็จพระบรมวงคศานวุงศที่เสด็จทรงงานในพืน้ที่จังหวัดนาน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาสามป  
พ.ศ.2556-2558หนาที่   49 
 
 

(5)  โครงการในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ    ตั้งไว    5,000 บาท   
เพื่อจายเปน  คาวัสดุอุปกรณ  คาดําเนินการ ตามโครงการกิจกรรมในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1224 ลงวันที่   22  เมษายน 2552   ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป     ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250)  งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน (00252) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555 - 2557  หนาที่   45 
 

(6)  คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว  40,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร อบต.  ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป  (00110)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 
หนาที่  44 
 

(7) โครงการ อบต.สัญจร    ตั้งไว  25,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ อบต.สัญจร อบต.สัมพันธ พบปะประชาชน/อบต. เคลื่อนที่  และการจัด
เวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล  รวมทั้งการจัดทําแผนชุมชน,  แผนพัฒนา รวมถึงการประชุมสภาองคกรชุมชน 
ประชุมคณะกรรมการประปาหมูบาน   คณะกรรมการหมูบาน คณะทํางานสนับสนุนกระบวนการแผนชุมชน
ระดับทองถ่ินตําบลบัวใหญ  รวมถึงการบูรณาการรวมกันระหวาง อบต. และสวนราชการอื่นๆ   เชน  โครงการ



 

 
 

อําเภอยิ้ม  โครงการอําเภอเคลื่อนที่ จังหวัดเคลื่อนที่  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่  
12  มีนาคม  2553  เชนจายเปน คาวัสดุอุปกรณ  คาอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูเขาประชุม  เจาหนาที่ 
คณะกรรมการและคาใชจายอื่น  ๆ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 หนาที่ 43 
  

  
(8) โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  ตั้งไว 5,000  บาท 
 เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและคาใชจายตางๆที่เกี่ยวของกับ
โครงการเชน คาวัสดุ /อุปกรณ คาอาหาร คาพาหนะ คาเบี้ยเล้ียง ฯลฯใน การติดตามชวยเหลือผูเคยมีพฤติกรรมการ
เสพยาเสพติด  ผูพนโทษ ผูถูกควบคุมความประพฤติ การชวยเหลือผูดูแลผูเสพ ผูติดยาเสพติด การปรับปรุง
พฤติกรรม  การแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ดวนที่สุด  ที่ มท 0810.1/ว695  ลงวันที่   2  เมษายน 2552 และกลไกการแกไขปญหายาเสพติดตาม
ยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่ สุด  ที่ มท 0810.1/ว848  ลง
วันที่  1 พฤษภาคม 2552   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252 ) และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558 หนาที่  52 

 

(9) โครงการสงเสริมศักยภาพกลุมสตรีตําบลบัวใหญ  ตั้งไว  15,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจกรรมตางๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของกลุมสตรีสภาวะผูนําแกสตรีใน
ชุมชน การพัฒนาสตรีในดานตางๆ ในเขตตําบลและอําเภอ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสราง
ความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252 ) และแผนพัฒนาสามป  
พ.ศ.2556-2558 หนาที่  51 
 

(10) โครงการเสริมสรางศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบลบัวใหญ   ตั้งไว 20,000  บาท   
            เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเสริมสรางศักยภาพกลุมผูสูงอายุตําบลบัวใหญ เชนโครงการเสริมสราง 
สุขภาพ  วันผูสูงอายุ  ตําบลบัวใหญ สงเสริมการออกกําลังกาย  การทํากิจกรรมตางๆ เพื่อเปนคา อาหาร เครื่องดื่ม 
วัสดุอุปกรณของขวัญ  ของรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมวันผูสูงอายุ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏใน  
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน (00263) และ
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558 หนาที่  51 
 

(11)โครงการเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห ผูติดเชื้อเอดส ตั้งไว 10,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาสงเคราะหชวยเหลือ ผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอย  ผูยากไร ผูไรที่พึ่ง ผูถูกทอดทิ้งผูประสบ

ปญหาทางสังคม  ที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป และปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห(00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห   (00231) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2556-2558 หนาที่ 51   

 



 

 
 

  
(12) โครงการฝกอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครตางๆ หรือซักซอมแผนปองกันภัยตางๆ ในตําบล

บัวใหญ ตั้งไว  5,000  บาท    
                 เพื่อจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.ตําบลบัวใหญ จนท.กูชีพ กูภัย (otos)  
มิสเตอรเตือนภัย  หรือคาใชจายในการซักซอมแผนปองกันภัยตางๆ จายเปนคา อาหาร คาเครื่องดื่ม คาวิทยากร  คา
วัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0318.4/ว 3026 ลงวันที่  26  ตุลาคม 2542ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน(00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน (00121)   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558 หนาที่ 52 

(13)  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลและวันหยุด  ตั้งไว  20,000  บาท 
เพื่อดําเนินการตามโครงการการปองกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลและวันหยุด ชวง เจ็ดวันอันตราย  

ชวงเทศกาลสงกรานต   และเทศกาลปใหม  เปนตน เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการ เชนการตั้งดานบริการ
ประชาชน คาอาหาร  คาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   คาไฟ  คาสถานที่  คาปายโครงการ  คา
วัสดุอุปกรณ คาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน(00120) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)   และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558 
หนาที่ 52 
   

(14) โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว 90,000 บาท
 เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ กลุมเศรษฐกิจพอเพียง
รวมถึง กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพตางๆ การฝกอบรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสงเสริมอาชีพตางๆ  
เชน การปลูกพืชผักสวนครัว การทําการเกษตรผสมผสาน ทําเกษตรชีวภาพการผลิตสารชีวภาพ  ปุยหมัก  การเพาะ
ขยายพันธุกลาไม  ทําแปลงสาธิต เชนกลายางพารา  กลาไมผล    อบรมการกรีดยางพาราอยางถูกวิธี  การเลี้ยงสัตว 
การแจกพันธุปลา พันธุไก พันธุกบ   ฯลฯ การจัดชื้อวัสดุอุปกรณตางๆ เปนคาอาหารผูเขารับการฝกอบรม  
คาใชจายอื่นๆตามโครงการ    ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่  24 
สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) 
และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555- 2557  หนาที่  38-39  

 

(15)  โครงการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรชีวภาพ การกําจัดแมลงศัตรูพืช  ตั้งไว 10,000 บาท 
                เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรชีวภาพ การกําจัดแมลงศัตรูพืช การ
จัดทําแปลงสาธิต การจัดชื้อวัสดุอุปกรณตางๆ คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  ผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจาย
อ่ืนๆที่จําเปน  ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่  24 สิงหาคม 2553ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) และแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2555- 2557  หนาที่  39 
  

  



 

 
 

 
 (16) โครงการสงเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรือน    ตั้งไว  15,000  บาท 
 เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมการเพาะเห็ดในโรงเรือน   การจัดหาอุปกรณตางๆ  ในการฝกอบรม 
การสรางโรงเรือนสาธิตการเพาะเห็ด คาวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม สําหรับผูเขารวมโครงการ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2555- 2557  หนาที่  39 
 

(17)  โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นท่ีสีเขียว  ตั้งไว  3,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการทองถ่ินไทยรวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว หรือโครงการฟนฟูลําน้ําแหง

ดวยสองมือเรา  ตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนที่สุด  ที ่ มท 0891.4/306  ลงวันที่  3 
กุมภาพนัธ 2554 เพื่อจายเปนคาดําเนนิการตามโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่47 
 

(18) โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน สภาองคกรชุมชน ตั้งไว 10,000 บาท 
  เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการสงเสริมกิจกรรมสภาเดก็และเยาวชน สภาองคกรชุมชน คาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาสถานที่ คาวัสดอุุปกรณในการฝกอบรม  การประชุม  การดําเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนรวมถึงการสงเสริมศักยภาพผูนําเด็กและเยาวชน ตําบลบัวใหญ ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป  
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)งานสงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน  (00252) และ
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555- 2557  หนาที่ 54  
 

 (19)  โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก เพื่อเปนการอนุรักษดินและน้ํา  ตั้งไว  5,000 บาท 
 เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝก เพื่อเปนการอนุรักษดนิและน้ํา  สําหรับอปุกรณ 
แปลงสาธิตการปลูกหญาแฝก  คาขนสงกลาหญาแฝก  และอุปกรณ อ่ืน เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรตโิครงการปดทอง
หลังพระ ตามพระราชดําริ   ฯลฯตามหนังสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0810.3/ว 1342  ลงวันที่  
22  พฤษภาคม 2555  ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้าํและ
ปาไม (00322) และแผนพฒันาสามป พ.ศ.2555- 2557  หนาที่ 47  
 

 (20)  โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน หมูบาน ชุมชน  ตัง้ไว 5,000 บาท 
 เพื่อเปนคาใชจายตาม โครงการคัดแยกขยะในครวัเรือน หมูบาน ชุมชน  สําหรับเปนคาวัสดุ อุปกรณการ
ดําเนินตามโครงการ รวมถึงคาใชจายตางๆ ฯลฯ ตามหนงัสือ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ที่ มท 0891.4/
ว1834 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555ในสวนทีเ่กี่ยวของตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานกําจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2555- 2557  หนาที่ 48 
               
 



 

 
 

  
 (21) คาใชจายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ   ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 

พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน    ตั้ง
ไว  200,000  บาท     

เพื่อจายเปนคาลงทะเบียน  คาวิทยากร  คาอาหาร  คาที่พัก    คาจางเหมารถโดยสารรถรับจาง                  
คาของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน  คาเอกสารการฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม ศึกษาดูงาน ตาม
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท  0808.2/ว 3446  ลงวันที่  19 ตุลาคม  25548 ตั้งจายจากเงินรายได  
แผนงานสรางความเข็มแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)   และ
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 หนาที่ 42 
 

             2.2.4   คาบํารุงรักษาและซอมแซม  ต้ังไว  20,000  บาท 
(1) ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซม    ตั้งไว  20,000  บาท 
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ เชน  รถยนต  รถจักรยานยนต  รถบรรทุกเอนกประสงค 

เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพิมพดีด   เครื่องปรับอากาศ  เครื่องคอมพิวเตอร   ตู  โตะ  เตน  เครื่องสูบน้ํา  เครื่องปน
ไฟ ที่เปนขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  เพื่อใหสามารถใหใชงานไดตามปกติวงเงินไมเกิน 5,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00100)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  และแผนพัฒนาสาม
ป  พ.ศ.2556-2558  หนาที่  31,33,37 

 

 2.3  หมวดคาวัสด ุ  ตั้งไว  468,000  บาท  แยกเปน 
 2.3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว  50,000  บาท  

เพื่อจายเปนคาซื้อของเครื่องใชตางๆ เชน กระดาษ  แฟม  ปากกา  ดินสอ   กาว  ตรายาง ธงชาติ ซอง แบบ
พิมพ ลวดเย็บกระดาษ เทปพีวีชีใส ยางลบ ไมบรรทัด  แปลงลบกระดาน สมุดประวัติ  เปก เข็มมุด  ขาตั้งกระดาน
ดํา  ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร แบบพิมพ หมึก น้ําดื่ม  กระดานไวทบอรด  มูล่ี  มานปรับแสง พรม  นาฬิกา   แผน
ปาย แผงปดประกาศ แผนปายชื่อสํานักงาน หรือหนวยงาน พรม แผงกัน้หอง กุญแจ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00100)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  และแผนพัฒนาสามป   พ.ศ.2556-
2558   หนาที่   43 
 

 2.3.2 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว   ตั้งไว  10,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในงานบานงานครัว เชน แปรง  ไมกวาด สบู ผงชักฟอก ถวยชาม  ซอนสอม   ถาด 

โองน้ํา ที่นอน มีด เตาไฟฟา เตารีด กระตกิน้ํารอน กระตกิน้ําเย็น ถังแกส ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป   
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00100)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  และแผนพฒันาสามป พ.ศ.2556-2558   
หนาที่  43 

 

  



 

 
 

  
 2.3.3 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว 50,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาอุปกรณของรถยนตสวนกลาง  รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค รถกูชีพกูภยั  
ไดแก แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ปะยางสายไมล ไขควง หวัเทยีน หมอน้ํารถยนต เข็มขัดนิรภยั ฟลมกรองแสง 
น้ํามันเบรก ตลับลูกปน เพลา แมแรง กุญแจปากตาย กญุแจเลื่อน คีมล็อค   ล็อคเกียร  สัญญานไฟฉุกเฉิน กระจก
มองขางรถยนต เบาะรถยนต ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งาน
บริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่  43 

 

 2.3.4  ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  200,000   บาท 
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอล่ืน, น้ํามันเบนซิน, ดีเซล, น้ํามันเครื่อง,แกส ฯลฯ ของ

รถจักรยานยนต รถยนต รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค  เครื่องตัดหญา เครื่องพนหมอกควัน เครื่องจกัรกล ของ อบต. 
และของหนวยงานราชการอื่นๆที่ยืมหรือนํามาใชในพืน้ที่ตําบลบัวใหญ รวมถึงเครื่องจักรกลหนวยงานราชการอื่น
ที่มาดําเนินการปรับปรุงถนนลูกรังทางเขาสูพื้นที่การเกษตรในเขตพืน้ที่ตําบลบัวใหญตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป  (00100) งานบริหารทั่วไป (00111) และแผนพัฒนาสามป   พ.ศ.2556-2558 หนาที่   43 

 

2.3.5 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  ตั้งไว  45,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน คาสารกําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาพนหมอกควัน น้ํายา

ดับเพลิงชนิดตางๆ วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา วัคซีนปองกันโรคไขหวัดนก วัคซีนปองกันไขหวดัใหญ 2009 
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) และแผนพฒันาสามป พ.ศ. 2556-2558 หนาที ่43 

 

2.3.6 ประเภทวัสดุการเกษตร  ตั้งไว  5,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ ใบมีด อะไหล จอบเสียบ  จานพรวน สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ

สัตว  พันธุพืช  ปุย  ฯลฯ    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00100)งานบริหารทั่วไป
(00111)และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่   43 
 

 2.3.7  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  7,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ ขาวสารและกจิกรรมตางๆ เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกนั

และสี  ฟลม  การลางรูปสีหรือขาวดํา เครื่อง / เทปบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนชีดี) แบตเตอรี่
ถานฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารทั่วไป (00111)  และ
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที่   43 

 

  
 
 



 

 
 

  
2.3.8  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  35,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดชื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน  ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพเลเชอร เทปบันทึกขอมูล แผน

หรือจานบันทกึขอมูล (diskette,floppy disk,removable disk,compact disk,digital video disk,) แผนกรองแสง,
กระดาษตอเนือ่ง,สายเคเบิล,สาย LAN , การด LAN , แผงแปนอักขระหรือแปนพิมพ, โปรแกรมคอมพิวเตอร     
หรือชอฟตแวร,เมาส อุปกรณเพิ่มเติมเปนตนและวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ  ทีเ่กี่ยวกับคอมพวิเตอร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป   (00100)  งานบริหารทั่วไป  (00111)  และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-
2558   หนาที่  43 

 
 

2.3.9 วัสดุอ่ืน ๆ หนังสือพิมพประจําหมูบาน  อบต.บัวใหญศูนยเรียนรูชุมชน  ตั้งไว  66,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาหนังสือพิมพประจําหมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป 

(00100) งานบริหารทั่วไป (00111)และแผนพัฒนาสามป   พ.ศ. 2556-2558   หนาที่   43 
  

2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไวรวม 300,000  บาท  แยกเปน 
2.4.1  ประเภทคาไฟฟา   ตัง้ไว 180,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ สวนเกนิคาไฟฟาสาธารณะ  

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  (00100)  งานบริหารทั่วไป  (00111)   
 

2.4.2  ประเภทคาโทรศัพท  ตั้งไว   5,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารทั่วไป  (00100)  งานบริหารทั่วไป  (00111)   
 

2.4.3  ประเภทคาไปรษณีย  ตั้งไว  5,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาไปรษณยี ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารทั่วไป  (00100)  งานบริหารทั่วไป  (00111)   
 

  

 2.4.4  ประเภทบริหารทางดานโทรคมนาคม อินเตอรเน็ต ตั้งไว  110,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาโทรสารและคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต เชนคาเชาสัญญาณโทรศัพท  

คาธรรมเนียมในการใชบริการ  คาติดตั้ง โทรคมนาคม ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป  (00100) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 

 
 
 



 

 
 

2.5  หมวดเงินอุดหนุน    ตั้งไวรวม  95,000  บาท  แยกเปน 
 2.5.1  ประเภท อุดหนุน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ต้ังไว    - บาท 
 2 .5.2  ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมที่เปนประโยชน  ต้ังไว  
95,000  บาท  แยกเปน 
 (1) อุดหนนุ  กาชาดจงัหวัดนาน  ตามโครงการบรรเทาทุกขชวยเหลือผูประสบภัยของประชาชนจังหวัดนาน 
ประจําปงบประมาณ  2556   ตั้งไว  10,000  บาท    

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ตามหนังสือ  จังหวัดนาน ที่ นน 0037.3/3152  ลงวันที่  30  กรกฎาคม 2555   
ตั้งจายจากเงินรายได   และปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห(00230)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห   
(00231) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 หนาที่ 52   
 

(2)อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอนานอยโครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก   ตั้งไว5,000  บาท  
เพื่อจายเปนคาโครงการกิจกรรมวันตอตานยาเสพตดิโลก   อําเภอนานอย   เชน เพื่อปองกัน และปราบ 

ปรามยาเสพตดิการแพรระบาดของยาเสพติด เพื่อบําบัดผูติดยาเสพติด เพื่อจัดกจิกรรมรณรงคตานยาเสพติด  ฯลฯ 
ตามหนังสือ อําเภอนานอย ที ่นน 0217.1/ ว 200  ลงวันที่ 23  เมษายน  2555   ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในงาน
สรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252) และแผนพัฒนา
สามปพ.ศ.2556-2558หนาที่ 52  
 

             (3) อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน   ตัง้ไว    80,000  บาท   
             เพื่อจายอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ตามภารกิจถายโอน(ศสมช.)  ใหแกอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  จํานวน 8  หมูบาน หมูที่  1-8 ตําบลบัวใหญ  ตัง้จายจากเงินอดุหนนุทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   (00221)  และแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2556-2558)  หนาที่   41 
 
 

 2.6  หมวดรายจายอื่นๆ  ตั้งไว 16,000  บาท 
2.6.1   ประเภทคาจางทีป่รึกษาซึ่งไมเก่ียวกับครุภัณฑ  หรือสิ่งกอสราง  หรือไมไดมาซึ่งครภุัณฑ หรือ

สิ่งกอสราง   ตัง้ไว    16,000    บาท     
        เพื่อจายเปนคาจางองคกรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพงึพอใจของ
ผูรับบริการ ประกอบการพิจารณากําหนดประโยชนตอบแทนอืน่เปนกรณีพิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลและ
ลูกจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทัว่ไป  (00111) และแผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2555 - 2557  หนาที่  44 
 

  
 



 

 
 

3. งบลงทนุ     ต้ังไวรวม  176,900     บาท   
 3.1  หมวดคาครุภัณฑ   ตั้งไว   176,900   บาท  แยกเปน 

3.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตัง้ไว 75,500     บาท  
(1) เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเคร่ืองโตะทํางานระดับ 3 -5/ 6 จํานวน 1 ตัว  ตั้งไว   5,000 บาท 
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชใน

การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-2555
หนาที่  43 

(2) ตูกระจกเลื่อนทรงสูง 4 ฟุต จํานวน 2 หลัง หลังละ 5,000 บาท  ตั้งไว  10,000 บาท  
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมคีวามจําเปนตองใชใน

การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่ 22 มิถุนายน 2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110)งานบรหิารทั่วไป(00111)และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2556-2558 หนาที่  43 

(3) เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 7 ตัว ตัวละ 1,500 บาท ตั้งไว  10,500  บาท  
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมคีวามจําเปนตองใช 

ในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่ 22 มิถุนายน 2552  ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-
2558  หนาที่  43 

(4) จัดชื้อพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ตัง้ไว  50,000 บาท  ฐานกวาง 2.40 เมตร 
พื้นฐานสูง 1.30 เมตร กรอบรูปขนาดความสูง(ยาว) 3.90 เมตร กวาง 1.90 เมตร    ประกอบดวย 

- กรอบรูปไฟเบอรกลาส   1 กรอบ 
- พานพุม เงิน ทองไฟเบอรกลาส  1 คู 
- ตราสัญญาลักษณไฟเบอรกลาส  1 ช้ิน 
- ฐานแผนเหล็กโครงเหล็กพนสีทอง 1 ช้ิน 
- รูปภาพพระบรมฉายาลักษณ  1 รูป 

ไวนิลพิมพดวยหมึก SOVENT  แท  
-        โครงเหล็กติดตั้ง    1 ชุด 
-        ปายพลาสติก ช่ือหนวยงาน  1 ปาย 
-        ปายพลาสตกิทรงพระเจริญ  1 ปาย 



 

 
 

-        ครุฑไฟเบอรกลาส   1 องค 
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ซ่ึงสามารถจัดหาไดตาม

ราคาทองตลาด โดยถือปฏิบัติตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่  22 มิถุนายน 2552 
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป(00111)และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปพ.ศ.2556-2558หนาที่  43 
 3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว   31,400  บาท เพื่อจายเปน 

(1) คาคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)  จํานวน 1 เคร่ือง      
 ตั้งไว   26,000  บาท  มีรายละเอียดคณุลักษณะดังนี ้

- มีหนวยประมวลผลกลาง cpu ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 core)และมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHz และมีความเรว็ของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอยกวา 
1,066  MHz จาํนวน 1  หนวย 

- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําไมนอยกวา  
512MB 

- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดกีวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

จํานวน 1 หนวย 
-  มี DVD–RWหรือดีกวาจํานวน  1  หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ  10/100 /1000 Mbps  จํานวนไมนอยกวา 1  ชอง 
- มีจอภาพแบบLCD มCีontrast Radio ไมนอยกวา600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที ่  43 ตั้งตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (2) เคร่ืองพิมพชนดิเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน  1  เคร่ือง  ตั้งไว  3,600  บาท  
มีรายละเอียดคณุลักษณะดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 600 x 00  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดาํไมนอยกวา  18 หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 
- มี Interface แบบ  1 x  Parallel   หรือ  1 x  USB  2.0  หรือดีกวา 
- สามารถใชไดกับ A 4  ,Lettet , Legal  และCustom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา  

   150 แผน 



 

 
 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558 หนาที่  43 

  
(3) เคร่ืองสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA จํานวน 1 เคร่ือง ตั้งไว  1,800  บาท มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที่  43ตั้งตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.1.3 ประเภทรายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติมหรอืปรับปรงุครภุัณฑ ตัง้ไว  70,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกนิ 
5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป(00111) และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที่  31 

3.2  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว  - บาท  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ขอบัญญตั ิ

 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 
 

ของ 
 

สวนการคลัง             
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย    จังหวัดนาน 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย        จังหวัดนาน 
หนวยงาน   สวนการคลัง 

**************************************************************************** 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น    1,602,100   บาท   แยกเปน 
1  งบบุคลากร       ตั้งไวรวม  1,078,700  บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนฝายการเมือง   ต้ังไวรวม          -        บาท    
1.2  หมวดเงินเดือนฝายประจํา   ต้ังไวรวม     860,700  บาท  แยกเปน 

1.2.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  ตั้งไว  784,000  บาท  
เพื่อจายเปนเงนิเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  5   ตําแหนง    
 (1)  ตําแหนง    หัวหนาสวนการคลัง    

(2)  ตําแหนง   นักวิชาการเงนิและบัญชี    
(3)  ตําแหนง   เจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี     
(4)  ตําแหนง   เจาพนกังานจดัเก็บรายได    
(5)  ตําแหนง    เจาพนกังานพสัดุ     

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงาน  ตั้งไว    76,700   บาท    
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอืน่ๆใหแกพนกังานสวนตําบล จํานวน 4 ตําแหนง    

(1)  ตําแหนง   นักวิชาการเงนิและบัญชี       
(2)  ตําแหนง   เจาหนาทีก่ารเงินและบัญชี       
(3)  ตําแหนง   เจาพนกังานจดัเก็บรายได      
(4)  ตําแหนง   เจาพนกังานพสัดุ   

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
1.2.3  ประเภทคาจางพนักงานจาง(คาจางชั่วคราว)  ตั้งไว  155,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  จํานวน  2  ตําแหนง 

(1) ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญช ี   
(2) ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 



 

 
 

1.2.4  ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง  ตั้งไว  63,000 บาท   
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนกังานจาง   จํานวน  2  ตําแหนง 

(1) ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญช ี  
(2) ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

2. งบดําเนินการ        ตั้งไว  482,000  บาท  
2.1  หมวดคาตอบแทน    ตั้งไวรวม  205,000 บาท แยกเปน 

2.1.1  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลตั้งไว  170,000  บาท   

              (1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ้หรือจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคมุ
งานกอสราง  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว.4231 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2546 ตั้งไว 80,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 44 
               (2)  เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งไว 90,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 44 

 

2.1.2   ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว  10,000  บาท  

              เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง       
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113)และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 44 
 

2.1.3   ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร   ตั้งไว   5,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 
 

2.1.4   ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ตั้งไว  20,000   บาท  

            เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยเงินสวัสดกิารเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558
หนาที่ 46 

 
 
 



 

 
 

2.2  หมวดคาใชสอย       ตั้งไวรวม  200,000 บาท แยกเปน 
2.2.1  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว  70,000  บาท   แยกเปน 
(1)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  ตั้งไว  40,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการฝกอบรมและสัมมนาใหแกพนักงานสวนตําบล  

พนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง  (00113) 
(2)  คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว   30,000  บาท   

            เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เกี่ยวกับการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน การจางเหมาบุคคลในการดําเนินงาน  การบริหารงานหรือกิจกรรมในการดําเนินงาน  
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ    ตัง้จายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  (00110) งาน
บริหารงานคลัง (00113)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 42-45 

 2.2.2ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว   -  บาท 
2.2.3ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ต้ังไว 

120,000บาท  แยกเปน 
(1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว  20,000  บาท  

            เพื่อจายเปนคาเบีย้เล้ียง  คาพาหนะ   คาเชาทีพ่ัก   และคาใชจายอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ  การอบรมสัมมนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ใหแกพนกังานสวน
ตําบล  และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง (00113)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 42 

 

                   (2)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  ตั้งไว  100,000 บาท   
              เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรัพยสิน เชน คาอาหารวาง  พรอม
เครื่องดื่ม คาวทิยากร คาพาหนะ  คาที่พัก และวัสด ุ อุปกรณรวมถึงคาใชจายอืน่ เกีย่วของในโครงการ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) งานบรหิารงานคลัง (00113) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 45 

2.2.4  คาบํารงุรักษาหรือซอมแซม  ต้ังไว  10,000  บาท  แยกเปน 
(1)  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  ตั้งไว  10,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน   เครื่องพิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร     ตู  โตะ    

ฯลฯ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ วงเงินไมเกิน 5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110)   งานบริหารงานคลัง (00113)และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 31 

 
 
 



 

 
 

2.3  หมวดคาวัสดุ       ตั้งไว    60,000      บาท   แยกเปน  
2.3.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  30,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานสําหรับใชปฏิบัติงานในสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษ

คารบอน เทปกาว น้ํายาลบคําผิด แบบพมิพ ลวดเสียบ กรรไกร ยางลบ   ฯลฯ   ตั้งจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110)  งานบรหิารงานคลัง (00113)และปรากฏในแผนพฒันาสามป พ.ศ.
2556-2558หนาที่ 43 

 

2.3.2   ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร   ตั้งไว  5,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ ขาวสารและกจิกรรมตางๆ เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกนั

และสี  ฟลม  การลางรูปสีหรือขาวดํา เครื่อง / เทปบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนชีดี) แบตเตอรี่
ถานฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 43 
 

2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว  25,000 บาท   
 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  แผนซีด ี แปนพิมพ  เมาสและวัสดทุี่ 

เกี่ยวกับคอมพวิเตอร  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบรหิารงาน
คลัง (00113)และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 43 
2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค     ต้ังไวรวม  5,000 บาท แยกเปน 

2.4.1  ประเภทคาไปรษณีย/โทรเลข/ธนาณัต/ิซ้ือดวงตราไปรษณยี  ตั้งไว 5,000  บาท 
เพื่อใชจายเปนคานําสงไปรษณียโทรเลข  ธนาณัติ  คาจัดซื้อดวงตราไปรษณีย  ที่ติดตอกับหนวยงานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ  ตัง้จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทัว่ไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 43 

2.5  หมวดเงนิอุดหนุน     ต้ังไวรวม  12,000  บาท  แยกเปน 
2.5.1  ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตัง้ไว 12,000 บาท แยกเปน 

 (1)  โครงการสนับสนุนการอํานวยการของสถานที่กลางเพื่อเปนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ 
หรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับอําเภอ  อําเภอนานอย จังหวัดนาน ประจําปงบประมาณ  2556  
ตั้งไว 12,000 บาท   เพื่อจายอุดหนุนใหแกองคการบริหารสวนตําบลนานอย  ตามหนังสือองคการบริหารสวน
ตําบลนานอย  ที่ นน 734001/89  ลงวันที่   24  เมษายน  2555 ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00110)  งานบริหารงานคลัง (00113)  และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556 - 2558หนาที่ 44 

2.6 หมวดรายจายอื่น ๆ    ตั้งไวรวม       -          บาท 

 
 



 

 
 

3 งบลงทุน        ตั้งไวรวม  41,400 บาท 
3.1  หมวดคาครุภัณฑ   ต้ังไว   41,400   บาท  แยกเปน 

3.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตัง้ไว 5,000     บาท เพื่อจายเปน 
               (1โตะเครื่องคอมพิวเตอร 1 ตัวพรอมเกาอี้จํานวน 1ชุด   ตั้งไว   2,000 บาท ตั้งจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-
2558 หนาที่ 43 ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตอง
ใชในการอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดย
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552   

 

                (2) เกาอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว ตัวละ 1,500 บาท       ตั้งไว  3,000  บาทตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-2558  
หนาที่ 43 ครุภณัฑดังกลาวเปนครุภัณฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชใน
การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่ 22 มิถุนายน 2552   
 3.1.2 ครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว 36,400 บาท เพื่อจายเปน 
               (1) คาคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว)จาํนวน 1 เครื่อง     
ตั้งไว   31,000  บาท  มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

-      มีหนวยประมวลผลกลาง cpu ไมนอยกวา 4   แกนหลัก (4 core)และมีความเรว็สัญญาณ  
       นาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHz และมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT ขนาดไมนอย 
       กวา  1066  MHz จํานวน 1  หนวย 
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจําไมนอยกวา 1GB 
- มีหนวยความจําหลัก(RAM) ชนิด DDR3หรือดีกวามีขนาดไมนอยกวา 4 GB 
- มีหนวยจดัเก็บขอมูล (Hard Disk)ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1.5 TB 

จํานวน 1 หนวย 
-  มี DVD–RWหรือดีกวาจํานวน  1  หนวย 
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขายแบบ  10/100/1,000 Mbps  จํานวนไมนอยกวา 1  ชอง 
- มีจอภาพแบบLCD มCีontrast Radio ไมนอยกวา600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 1 หนวย 
(2) เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (18 หนา/นาที) จํานวน  1 เครื่อง  ตั้งไว  3,600  บาท  

- มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 600 x 00  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพขาวดาํไมนอยกวา  18 หนาตอนาที 
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 2 MB 



 

 
 

- มี Interface แบบ  1 x  Parallel   หรือ  1 x  USB  2.0  หรือดีกวา 
- สามารถใชไดกับ A 4  ,Lettet , Legal  และCustom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 150 

แผน 
(3)เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 750 VA จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว  1,800  บาทมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

- -มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 750 VA 
- -สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง
(00113) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-2558  หนาที่  43  ตั้งตามหลักเกณฑคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

ขอบัญญตั ิ

  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 
 

ของ 
 

สวนโยธา             
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย    จังหวัดนาน 



 

 
 

 
แบบเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
หนวยงาน   สวนโยธา 

***************************************** 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้นบาท  2,470,620   แยกเปน 
1.  งบบุคลากร   ตั้งไวรวม  579,120  บาท 
1.1  หมวดเงินเดือนฝายการเมือง   ต้ังไวรวม          -        บาท    
1.2  หมวดเงินเดือนฝายประจํา   ต้ังไวรวม  579,120  บาท  แยกเปน 

1.2.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว   333,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงนิเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  2  ตําแหนง    
 (1)  ตําแหนง  หัวหนาสวนโยธา    
 (2)  ตําแหนง  นายชางโยธา  
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241)  
 

1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว 21,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอืน่ๆใหแกพนกังานสวนตําบล จํานวน 1 ตําแหนง   
 (1)  ตําแหนง  นายชางโยธา  
ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน (00241 )  
 

 1.2.3 ประเภทคาจางพนักงานจาง ตั้งไว 174,360 บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ  จาํนวน  2  ตําแหนง 
 (1)  ตําแหนง ผูชวยชางโยธา    จํานวน  1   ตําแหนง 
 (2)  ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา   จํานวน  1   ตําแหนง 

ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
(00241 )  
 
 



 

 
 

2.4  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ   ของพนักงานจาง  ตัง้ไว 50,760 บาท   
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนกังานจาง   จํานวน  2   ตําแหนง 
 (1)  ตําแหนง ผูชวยชางโยธา    จํานวน 1   ตําแหนง 
 (2)  ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา  จํานวน  1   ตําแหนง 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน 
(00241)  

 

2. งบดําเนินการ    ตั้งไวรวม   347,000  บาท 
2.1  หมวดคาตอบแทน        ตั้งไวรวม  117,000  บาท     แยกเปน  

 

  2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนตําบลตั้งไว  90,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณพีิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 

ใหแกพนกังานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงนิรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)  และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558) หนาที่  44  
 

2.1.2  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว  10,000  บาท   
   เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241)  
และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556– 2558)  หนาที่  44  

 
 

2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 10,000 บาท  
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแกพนกังานสวนตําบลและครอบครัว ในสวนโยธา ตั้งจายจากเงนิรายได 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240 ) งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน (00241) และแผนพัฒนา
สามป  (พ.ศ.2556-2558) หนาที่  46  

 
2.1.4 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว 7,000 บาท  

            เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240 ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-
2558) หนาที่  44  
 
 
 
 



 

 
 

    2.2  หมวดคาใชสอย    ต้ังไวรวม    50,000  บาท     แยกเปน    
   2.2.1   ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว  30,000  บาท   แยกเปน 
                  (1)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว  10,000 บาท   

   เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการฝกอบรมและสัมมนาใหแกพนกังานสวนตําบล 
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบั
เคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) หนาที่ 45  

(2)  คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว 20,000 บาท  
 เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เกีย่วกบัการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล เชน การจางเหมาบุคคลในการดําเนินงาน  การบริหารงานหรือกิจกรรมในการดําเนินงาน  
ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) หนาที่ 42  
 

   2.2.2  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว   -    บาท 
 

   2.2.3 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
ต้ังไว  10,000 บาท   แยกเปน 

 (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ตัง้ไว  10,000 บาท  
 เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียง คาเชาที่พัก, และคาใชจายอืน่ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล
และพนกังานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) หนาที่ 42 
 

        2.2.4 คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม  ต้ังไว 10,000 บาท แยกเปน 
 (1)  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน   ตั้งไว 10,000 บาท   

เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินและสิ่งกอสรางตาง ๆ ที่เปนขององคการบริหารสวน
ตําบลบัวใหญ   วงเงินไมเกิน 5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   (00241) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) หนาที่  31 
 

2.3   หมวดคาวัสด ุ ตั้งไวรวม    180,000   บาท   แยกเปน  
    2.3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 10,000 บาท  
            เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน แฟม  ปากกา ดนิสอ แผงกั้นหอง แผงปดประกาศ แผนปายตางๆ 
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 00240 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
00241 และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556-2558)หนาที่ 43 
 

             



 

 
 

 2.3.2  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว  5,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาวัสดุเผยแพรประชาสัมพันธ ขาวสารและกจิกรรมตางๆ เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกนั
และสี  ฟลม  การลางรูปสีหรือขาวดํา เทป/เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร,วีดีโอเทป,แผนชีดี) แบตเตอรี่
ถานฯลฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)  หนาที่ 43 
 

               2.3.3  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 15,000 บาท  

 เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน หมึกสําหรับเครื่องพิมพ  แผนซีด ี แปนพิมพ  เมาสและวัสดทุี่ 
เกี่ยวกับคอมพวิเตอร ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน(00241) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)   หนาที่   43 
 

2.3.4  ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 50,000 บาท  
 เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกอสราง เชน คาชื้อวัสดุ และเครือ่งมือ เครื่องใชตางๆ เชน ปูนซีเมนต หนิ ทราย 
เหล็กเสน ยางมะตอยสําเร็จรูป อิฐหรือซีเมนตบล็อก  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู คอน คีม ชะแลง จอบ ส่ิว สวาน  
เล่ือย  ทอน้ําและอุปกรณประปา  ทอตางๆ  อางลางหนา  ราวพาดผา  และไมตางๆ  ฯลฯ  ที่ใชในโครงการที่ อบต.
จัดทําเองและสมทบเปนวัสดุซอมแซม  เชน  ประปา  เหมือง  ฝาย  ถนน  ฯลฯ  ที่เปนทรัพยสินและอยูในเขต อบต.
บัวใหญ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241 ) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) หนาที่  43   
 

    2.3.5 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  ตั้งไว 100,000 บาท  
            เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุไฟฟาและวทิยุ เชน ฟวส เข็มขัดรัดสายไฟ สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ปล๊ักไฟฟา 
สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา ลูกถวยสายอากาศ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ เบรกเกอร รีซีสเตอร มูฟวิ่งคอยส 
คอนเดนเซอร โคมไฟฟาพรอมขา หรือกาน ลําโพง ไมโครโฟน สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ เครื่องรับ
โทรทัศน จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ ตัง้จายจากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     (00241) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558) หนาที่ 43     
 

2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    ตั้งไว    - บาท 
 

2.5  หมวดเงินอุดหนุน          ตั้งไว    - บาท   
 

2.6  หมวดรายจายอื่น ๆ   ตั้งไว    - บาท 
 

 



 

 
 

3.  งบลงทุน   ตั้งไวรวม  1,544,500  บาท 
     3.1 หมวดคาครุภัณฑ   ตั้งไว  18,000  บาท 

3.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตัง้ไว 4,500     บาท   เพื่อจายเปนคา  
-จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จาํนวน 3 ตัว ตวัละ 1,500 บาท ตั้งไว  4,500  บาท   ตั้งจายจากเงินรายได 

ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการ
อํานวยความสะดวกในการทาํงานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่  22 มิถุนายน 2552   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     (00241)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-
2558  หนาที่  43. 

 
 
3.1.2  ประเภทครุภัณฑกอสราง  ตัง้ไว  13,500  บาท   
เพื่อจายเปนคาจัดชื้อเล่ือยยนต   ประกอบดวย 
- ปริมาตรกระบวกสูบไมนอยกวา  30 CC 
- ประสิทธิภาพเครื่องยนต ไมนอยกวา 1,500 วัตต  หรือไมนอยกวา 2.0 แรงมา 
- ขนาดโซไมนอยกวา 3/8 นิว้ PMMC3 
- ความจุถังน้ํามนัไมนอยกวา  0.25 ลิตร 
- ความจุถังน้ํามนัโซ ไมนอยกวา 0.15 ลิตร 
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชใน

การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่  22 มิถุนายน 2552   ตั้งจายจากเงินอดุหนนุ
ทั่วไปปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชุมชน     (00241)และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-2558  หนาที่  43 
 

3.2 หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง    ตั้งไว  1,526,500   บาท  เพ่ือจายเปน 
1  รายจายเพื่อประกอบดัดแปลง  หรือปรับปรุงท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง   (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานได

ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)    ตั้งไว  140,000 บาท   
เพื่อจายเปนคาใชจายในการประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ที่ดิน และหรือส่ิงกอสรางตางๆ เชน อาคาร

สํานักงาน   หองน้ํา  ที่จอดรถ  ถมดิน  ระบบประปาหมูบาน  ระบบประปาภูเขา คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา 
สะพาน,อาคาร,เหมือง, ฝาย, หอกระจายขาวหมูบาน และซอมแซมทรัพยสินตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 
ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน(00241) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  31-38   



 

 
 

 

 2 โครงการปรับปรุงหองเก็บของ องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ตั้งไว 40,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคาปรับปรุงตอเติม หองเก็บ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 8.00 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  32.00 ตารางเมตร  ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556 –
2558 หนาที่ 38  ตามแบบ   อบต.บัวใหญ เลขที่  14 /2556และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 
หนาที่  37 
 

3.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานออย หมูท่ี1 ตั้งไว  90,000 บาท   
บริเวณบานนายสุทัศน  โตรุง บานเลขที่ 139  ถึงบานนาย ประเสริฐ  อริยะวงค  บานเลขที่  135  ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00   เมตร ยาว 50.00  เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 150 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง  
ตามแบบ อบต.บัวใหญ เลขที่ 1/2556  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) 
งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  29  
 

 4.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานออย หมูท่ี1 ตั้งไว  72,800 บาท 
บริเวณบานนายณฐพงษ   จนัทรศรี  บานเลขที่  23  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร ยาว 30.00  เมตร หนา 

0.15 เมตร คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 2/2556 ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที ่ 29 
 

 5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานใหมมงคล หมูท่ี 2 ตัง้ไว  170,000 บาท 
บริเวณบานนายสยาม  ถาทิพย  บานเลขที่  12  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร คิดเปนพืน้ที่ไมนอยกวา 276 ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 3/2556    ตั้งจายจากเงนิ
อุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏในแผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  29 
 6.โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาแหน  หมูท่ี 3  ตั้งไว  150,000 บาท   

บริเวณขางวัดบานนาแหน ทางทิศเหนือ   ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 112.00 เมตร สูง 0.50 เมตร  หนา 
0.10 เมตร เมตร ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 4/2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240) งานบําบัดน้ําเสีย (00245) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  31 
 

 7.โครงการปรับปรุงถนนเขาสูพื้นท่ีการเกษตร สายหวยผา  บานทัพมาน หมูท่ี  4  ตั้งไว 90,000  บาท 
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 1,150  เมตร  ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 5/2556  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 
2556 – 2558 หนาที่  30 



 

 
 

 
 8.โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (อาคารณาปนสถาน)  บานนาไค  หมูท่ี  5  ตั้งไว 142,000 บาท 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว  12.00 เมตร  พื้นที่ใชสอย  72.00  ตารางเมตร  ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 
6/2556  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  37 
 
 9.โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค (อาคารณาปนสถาน)  บานตนมวง  หมูท่ี  6   

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร  พื้นที่ใชสอย  72.00 ตารางเมตร  ตั้งไว  142,000  บาท ตามแบบ
อบต.บัวใหญ เลขที่ 7/2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที ่ 37 
 

 10.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานหนองหา หมูท่ี 8  ตั้งแตบานนายทองสุข  ยะเสน  
บานเลขที่  69   ขนาดผิวจราจรกวาง   4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา  84 
ตารางเมตร ไมมีไหลทาง ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 8 /2556  ตั้งไว  50,000  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 
2556 – 2558 หนาที่  30 
 

 11.โครงการวางทอเมนระบบประปาหมูบาน   บานสันพยอม  หมูท่ี  7   ปริมาณงาน วางทอพีวีชี ขนาด 
ศก. 2  นิ้ว   ยาว  1,966   เมตร ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 9 /2556  ตั้งไว  167,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  33 
 

 12.โครงการปรับปรุงถนนเขาสูพื้นท่ีการเกษตร สายหวยบานหาง  บานทัพมาน หมูท่ี 4  ปริมาณงาน
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่10 /2556 ตั้งไว 58,900  บาท ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  30 
 
 13.โครงการกอสรางศาลาอเนกประสงค  บานนาแหน  หมูท่ี  3   ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 4.00  เมตร 
พื้นที่ใชสอย 12.00  ตารางเมตร  ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่ 11 /2556 ตั้งไว 38,000  บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  37 
  



 

 
 

 14.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหา  หมูท่ี  8   บานนายตูม  ปนปอง  บานเลขที่  
131  ถึงบานนายดุ  คําพรม   บานเลขที่  98  ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 40.50  เมตร หนา 0.15 เมตร คิด
เปนพื้นที่ไมนอยกวา 162 ตารางเมตร ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขที่12 /2556  ตั้งไว  98,800  ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป 
พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  30 
 
 15.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานนาไค  หมูท่ี  5  บานนายจันทร  ลานเชียง  บานเลขที่ 
99   ถึงบานนายสุรพล   อุดใจ  บานเลขที่  119   ขนาดผิวจราจรกวาง 2.00 เมตร ยาว 63.00  เมตร หนา 0.15 เมตร 
คิดเปนพื้นท่ีไมนอยกวา 126 ตารางเมตร  ตามแบบอบต.บัวใหญ เลขท่ี   13 /2556   ตั้งไว  77,000  บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟาและถนน(00242) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556 – 2558 หนาที่  29 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

ขอบัญญตัิ 
 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 
 
 

ของ 
 

สวนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม           
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

อําเภอนานอย    จังหวัดนาน 



 

 
 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย จังหวัดนาน 

หนวยงาน   สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
***************************************** 

ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้นบาท  2,878,200 บาท   แยกเปน 
1  งบบุคลากร  ตั้งไวรวม  533,000 บาท 

1.1  หมวดเงินเดือนฝายการเมือง ต้ังไวรวม          -        บาท    

1.2  หมวดเงินเดือนฝายประจํา ต้ังไวรวม  533,000  บาท  แยกเปน 
1.2.1  ประเภทเงินเดือนพนกังาน ตั้งไว  180,000  บาท  
เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน  1  ตําแหนง    
 (1)  ตําแหนง  นักบริหารการศึกษา    
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  
 
1.2.2  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ   ของพนักงาน  ตัง้ไว 150,000 บาท    
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวหรือเงินเพิ่มอื่นๆ แกพนักงานสวนตําบล จาํนวน 3 ตําแหนง 

(1) ตําแหนง นักบริหารการศึกษา  จํานวน 1 ตําแหนง 
(2) ตําแหนง  ครูผูดูแลเด็ก   จํานวน 2 ตําแหนง 

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  
 
1.2.3 ประเภทคาจางพนักงานจาง(คาจางชัว่คราว) ตั้งไว 170,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงานจาง  จํานวน  4  ตําแหนง 
 (1)   ตําแหนง       ผูชวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1  ตําแหนง  (สวนที่เกินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 (2)  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2  ตําแหนง (สวนที่เกินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 (3)  ตําแหนง  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการสวนการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)  
 
 



 

 
 

1.2.4  ประเภทเงินเพิ่มตางๆ  ของพนักงานจาง  ตัง้ไว 33,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  ใหแกพนกังานจาง  จํานวน  4  ตําแหนง 

(1)     ตําแหนง    ผูชวย หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1  ตําแหนง  (สวนที่เกินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 (2)  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2  ตําแหนง (สวนที่เกินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
 (3)  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการสวนการศึกษา จํานวน 1 ตําแหนง  

ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)  

 
2. งบดําเนินการ    ตั้งไว   2,329,600  บาท 

 

2.1 หมวดคาตอบแทน      ต้ังไวรวม  130,000 บาท     แยกเปน  

 

 2.1.1  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตั้งไว  5,000 บาท   
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้ง

จายจากเงินรายได (ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   (00211)   

 

 2.1.2  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 25,000 บาท  
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลซึ่งมีสิทธิไดรับตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  (00210)   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  

 
 

2.1.3 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 10,000 บาท  
เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแก พนักงานสวนตําบลและครอบครัว ในสวนการศึกษา ตั้งจายจากเงิน 

รายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211)  
 
 

2.1.4  ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งไว  90,000 บาท  

            เพื่อจายเปนเงนิประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) 
ใหแกพนกังานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศกึษา   (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 44 

 

 



 

 
 

2.2  หมวดคาใชสอย    ต้ังไวรวม    447,800  บาท     แยกเปน   

 

2.2.1  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ต้ังไว  30,000  บาท   แยกเปน 
  
(1)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว 10,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆในการฝกอบรมและสัมมนาใหแกพนักงานสวนตําบล  

พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)หนาที่   42 

 
(2)  คาจางเหมาบริการ  ตั้งไว  20,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการตาง ๆ ที่ใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง เกี่ยวกับการบริหารงานของ 

องคการบริหารสวนตําบล เชน  การจางเหมาบุคคลในการดําเนินงาน  การบริหารงานหรือกิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลบัวใหญ    ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา  (00211) และแผนพัฒนาสาม (พ.ศ.2556-2558)หนาที่   42 

 

 
2.2.2  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังไว   -  บาท 
 

 2.2.3  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  ต้ังไว  
412,800   บาท  แยกเปน 
  

(1)   คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตัง้ไว  20,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเล้ียงคาเชาที่พัก, และคาใชจายอืน่ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล

และพนกังานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) ปรากฏในแผน พัฒนาสามป พ.ศ.2556 – 2558  หนาที่  42 
 
 

 (2)   คาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมสภาวัฒนธรรม   ตั้งไว   5,000   บาท  
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสถานที่ คาวัสดุอุปกรณคาของขวัญของรางวัล 

ในการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การจัดเวทีการแสดงออกเชิงสรางสรรค การอบรมการประชุมสัมมนา ฯลฯ  ใหแก 
สภาวัฒนธรรม และกลุมมวลชนตางๆ ในตําบลบัวใหญ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป  (พ.ศ.2556 – 2558  )  หนาที่ 54   

 
 



 

 
 

(3)   คาใชจายตามโครงการแขงขนักีฬา    ตั้งไว  20,000  บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกฬีาเชน การแขงขัน กีฬา-กรีฑายวุชน เยาวชน  ประชาชน ผูสูงอายุ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่ อบต.เชน คาวัสดุอุปกรณการแขงขนั 
การเตรียมสนาม คาเบี้ยเล้ียง คาอาหาร คาตอบแทนคณะกรรมการ คาถวยรางวัล ของรางวัล และเงนิรางวัล คาชดุ
นักกฬีารวมทัง้ถุงเทารองเทาและคาใชจายเบ็ดเตล็ด ตลอดจนคาใชจายในการเก็บตวัประลองทีม สงนักกฬีาหรือ
กรีฑา เขาแขงขันนอกเขตพืน้ที่ในระดับตางๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) งานกฬีาและนันทนาการ (00262)  และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556 – 
2558  )   หนาที  53 

 
  (4)   คาใชจายกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดงานวนัเด็กแหงชาติ   ตั้งไว  30,000  บาท   
เพื่อเปนคาใชจายในการการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ อบต.บัวใหญ เชน 

คาอาหาร  คาวัสดุอุปกรณ คาของขวัญรางวัล คาดําเนินการตางๆ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212) และแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556 – 2558)   
หนาที่  53   
  

(5)   คาใชจายตามโครงการประชุมจัดทําแผนพัฒนาและปฐมนิเทศผูปกครองเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
 ตั้งไว   7,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาสถานที่  คาจัดจางทําเอกสารฯลฯ   ใหแก
ผูปกครอง คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กและบุคลากรดานการศึกษา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ.2556 – 
2558)  หนาที่  53  
 

 

 (6) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ศูนยพฒันาเด็กเล็ก ตั้งไว 295,000 บาท 
   เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในพืน้ที่องคการบรหิารสวนตําบลบัวใหญ

จํานวน 3 ศนูย  ตั้งจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา )00210 (บริหาร งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
การศึกษา  )00211 ( และแผนพฒันาสามป  และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่  53 

   
(7) คาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว 5,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาขาราชการครูและผูดแูลเด็ก และบุคลากรสวนการศึกษา  ของศูนย

พัฒนาเดก็เล็กในตําบลบัวใหญ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที่ 42,54 

 
 



 

 
 

  (8)  คาใชจายในพิธีทางศาสนาและประเพณีตางๆ ตั้งไว 30,800 บาท  
 เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ เงินรางวัล ของรางวัลและคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงาน

ตางๆ เชน งานวันสงกรานต, งานวันลอยกระทง, ประเพณไีหวสาพญาเมืองนอย, ประเพณีทานปากน้ําหลม, 
ประเพณีบวงสรวงพญาปวน, บวงสรวงเจาพอพรานโตน,ฯลฯ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0808.4/ว
3722  ลงวันที่  10 สิงหาคม  2555  ตั้งจายจากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน(00263)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปพ.ศ.2556-2558หนาที4่9 

2.2.4  คาบํารงุรักษาหรือซอมแซม   ต้ังไว 5,000 บาท    
 (1)  ประเภทคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ    ตั้งไว 5,000  บาท   
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ  เชน คอมพิวเตอร ครุภัณฑสํานักงาน ฯลฯ  

วงเงินไมเกิน 5,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211) และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556 – 2558  หนาที่ 32,43  

 

2.3  หมวดคาวัสดุ ต้ังไวรวม    850,000   บาท   แยกเปน  
2.3.1  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  15,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน  ปากกา  กระดาษ    ดินสอ  แฟม  ฯลฯ  ตัง้จายจากเงินอดุหนนุ

ทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210 )  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา (00211)และแผนพัฒนาสามป  
พ.ศ.2556 – 2558  หนาที่  43   

 

2.3.2   ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  10,000  บาท  
 เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน แปรง,ไมกวาด, ที่นอน,กระจกเงา,ถวยชาม,ถาดหลุม,เสื่อน้ํามัน  

น้ําดื่ม ฯลฯ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556 –2558 หนาที่  43   

 

2.3.3  คาวัสดุอาหารเสริม (นม)โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว  800,000 บาท  
เพื่อจายเปนคาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียน(ช้ันอนุบาล-ป.6) 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่  อบต.บัวใหญ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  และ
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556 – 2558  หนาที่  53    

 

2.3.4 ประเภทวัสดุกีฬา ตั้งไว  5,000 บาท  
เพื่อเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุอุปกรณกฬีาแก อบต.และหมูบานตางๆ เขตพื้นที่ อบต. บัวใหญ  ตั้ง

จายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกฬีาและ
นันทนาการ(00262) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556 – 2558  หนาที่  43   

 

  



 

 
 

2.3.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร   ตั้งไว    20,000 บาท  
 เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก,หมึก ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏใน

แผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556 – 2558  
หนาที่  43   

 

2.4  หมวดคาสาธารณูปโภค    - บาท 
 

2.5  หมวดเงินอุดหนุน    ต้ังไวรวม   901,800  บาท  แยกเปน   
 

2.5.1  ประเภทอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น    ต้ังไว  -    บาท   
                          

  2.5.2  ประเภทอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะ
ประโยชน     ต้ังไว  901,800 บาท   แยกเปน 
                 
 

(1) โครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาดนาน ประจําป   2556-2558    ตั้งไว 10,000 บาท   
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดงานกาชาด ประจําป 2556  เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครอง

อําเภอนานอย  ตามหนังสืออําเภอนานอยที่ นน 0217.1/ว 200 ลงวันที่  23  เมษายน   2555  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานบริหารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00261) และแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2556-2558  หนาที่  45 
                

 (2)โครงการสงเสริมจัดงานประเพณีหกเปงนมัสการพระธาตุแช แหง จังหวัดนาน ตั้งไว  3,000  บาท  
              เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณีหกเปงนมัสการพระธาตุแชแหง จังหวัดนาน  ประจําป   2556
เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนานอย ตามหนังสืออําเภอนานอยที่ นน 0231/ว 224 ลงวันที่  4  พฤษภาคม  2555  
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถ่ิน  (00263) และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558  หนาที่  50 
              
    

 (3)โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอนเฉลิมพระเกียรติ ประจําป 
2556  ตั้งไว 3,000  บาท  
               เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูรอนเฉลิม
พระเกียรติ ประจําป 2556  เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนานอย ตามหนังสืออําเภอนานอย ที่ นน 0231/ว 224
ลงวันที่ 4  พฤษภาคม  2555  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(00260)  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263) และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558     หนาที่  49 
                 
 
 



 

 
 

 (4) โครงการงานพิธี รัฐพิธี ประเพณีตาง ๆ อําเภอนานอย  ตั้งไว  7,000  บาท   
  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนานอยเพื่อเปนคาใชจายตามโครงการงานพิธี รัฐพิธี ประเพณีตาง ๆ อําเภอ
นานอย ตามหนังสืออําเภอนานอย ที่ นน 0217.1/ว 200   ลงวันที่  23  เมษายน  2555 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานบริหารบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00261)และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558  หนาที่  49 
             

(5)  โครงการตามพระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การดําเนินงาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา อําเภอนานอย จังหวัดนาน ตั้งไว 20,000 บาท  
           เพื่ออุดหนุนวัดนาราบวิทยา   ตามหนังสือที่  ปส.02065508/78  ลงวันที่  6  มีนาคม 2555  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  (00261) และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558     หนาที่ 49 
 

              (6)   โครงการสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ตั้งไว 2,000  บาท 
           อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนานอย   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสวดมนตสรภัญญะ   ตามหนังสือ
อําเภอนานอย  ที่ นน 0231/ว 312  ลงวันที่  9  กรกฎาคม   2555  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00261)และ
แผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558     หนาที่ 50 
 

 (7)  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา - โรงเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลบัวใหญ ตั้งไว   
839,800  บาท    

อุดหนุนโรงเรยีนในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนบัสนุนคาใชจายในการ

บริหารสถานศกึษาสาํหรับโรงเรียนในเขตพืน้ที่ตําบลบัวใหญ เพื่อเปนคาอาหารกลางวันใหแกเดก็อนุบาล  และ

เด็ก ป.1- ป.6  โดยใชขอมูลจํานวนเดก็ ณ วันที่  10  มิถุนายน  2554  ใหแกโรงเรียนชุมชนบานออย ตามหนงัสือ
โรงเรียนชุมชนบานออยที่ ศธ 04080/080 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555  โรงเรียนชุมชนบานนาไค ตามหนังสือ
โรงเรียนบานนาไค ที่ ศธ 04080/067 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2555  โรงเรียนชุมชนบานทัพมาน  ตามหนังสือที่  ศธ 
04080.120/0080  ลงวันที่  20 มีนาคม  2555  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  และแผนพฒันาสามป  พ.ศ.2556-2558  หนาที่   53  

 (8) คาใชจายตามโครงการจัดงานถนนวฒันธรรมอําเภอนานอย   ตั้งไว  7,000  บาท   
             อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอนานอย  ตามหนังสืออําเภอนานอย ที่ นน  0231/ว 224  ลงวันที่ 4 
พฤษภาคม  2555 เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ในการจัดงานถนนวัฒนธรรม
อําเภอนานอย  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  )00260  ( งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) และแผนพัฒนาสามสามป พ.ศ.2556-2558หนาที่ 50 
  
 



 

 
 

(9)  โครงการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติ ภาค 5 คร้ังท่ี 42 “นานเกมส” ตั้งไว 10,000 บาท 
เพื่ออุดหนนุสํานักงานคลังจังหวัดนาน  ตามหนังสืออําเภอนานอย ที่ นน 0217/316 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  (00260) งานกีฬาและนันทนาการ 
(00262)  และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558  หนาที่ 55 

2.6  หมวดรายจายอื่น ๆ  ต้ังไว       -       บาท 

3. งบลงทุน    ต้ังไวรวม   15,600 บาท 
 3.1  หมวดคาครุภัณฑ   ต้ังไว  15,600     บาท  
 3.1.1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน   ตัง้ไว  5,600     บาท เพื่อจายเปน 

(1) เปนคาจัดชื้อโตะทํางานระดับ 1-2/3 จํานวน 1 ตัว  ตัง้ไว   4,100 บาท 
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชใน

การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปพ.ศ.2556-2558  หนาที่  44 

(2) คาจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ตวัละ 1,500 บาท   ตั้งไว   1,500 บาท  
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชใน

การอํานวยความสะดวกในการทํางานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือ
ปฏิบัติตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552  ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปพ.ศ.2556-2558  หนาที่  44 

3.1.2 ประเภทครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร ตัง้ไว 10,000 บาท 
 เพื่อจายเปนคากลองถายรูป ระบบดิจิตอล จํานวน 1 ตัว   มีความละเอยีดไมนอยกวา   10  ลานฟกเซล
ครุภัณฑดังกลาวเปนครุภณัฑที่ตั้งจายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ แตมีความจําเปนตองใชในการ
อํานวยความสะดวกในการทาํงานและใหบริการประชาชน ซ่ึงสามารถจัดหาไดตามราคาทองตลาด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่  22 มิถุนายน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา  (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  และปรากฏในแผนพฒันาสามปพ.ศ.
2556-2558  หนาที่  44 
3.2  หมวดทีด่ินและสิ่งกอสราง  ต้ังไว          -         บาท 

 
 
 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

ขอบัญญัติ 
 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2556                     
 

 
 

งบกลาง 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 

 
 



 

 
 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2556 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 

อําเภอนานอย  จังหวัดนาน 
รายจายงบกลาง 

……………………………………………………………………… 
 

รายจายงบกลาง         ตั้งไว       รวม   794,980   บาท 
 1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม             ตั้งไว        110,000   บาท 
 เพื่อจายเปนคาสมทบกองทุนประกันสังคม รอยละ 10 ของคาจางที่องคการบริหารสวนตําบล ตองจาย
ใหแกพนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  2533  (แกไขเพิ่มเติม
จนถึง  พ.ศ.  2542 ) และตามประกาศคณะกรรมการพนกังานสวนตําบลจังหวัดนาน เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับพนักงานจางสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ขอ 33   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง  
00410   งานงบกลาง  00411 
 

  1.2  คาสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  ตัง้ไว      85,500   บาท   
              เพื่อจายเปนเงนิสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) รอยละ 1 ของรายไดไมรวม
เงินอุดหนุน ตั้งตามพระราชบัญญัติบําเหนจ็ขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2543 ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง  (00410) งานงบกลาง  (00411) 
  

 1.3 คาทุนการศึกษา  ตั้งไว  171,000  บาท      
เพื่อจายเปนทนุการศึกษา  สําหรับผูขอรับทุนการศึกษาจากองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ สําหรับทุน

ปริญญาตรี และทุนปริญญาโท ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว2428 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 
2552 หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินที่ มท0808.2/ว1829 ลงวันที่ 15 กันยายน  2552 และหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินที่ มท0808.2/ว1829 ลงวันที่ 15 กันยายน  2552   ตั้งจายจากเงินรายได 
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (004410) งานงบกลาง (00411)  และแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2556-2558 หนาที่ 44    
 

           1.4  คาสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นท่ี    ตัง้ไว  50,000   บาท 
เพื่อจายสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระทองถ่ินหรือพื้นที่ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ิน  ดวนที่สุดที่มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่ 10  พฤศจิกายน  2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม  2554 ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
(004410) งานงบกลาง (00411)และปรากฏในแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558  หนาที่  42 

 



 

 
 

 1.5  คาเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส   ตั้งไว  60,000   บาท    
             เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ   คนละ  500   บาท จํานวน   12  เดือน   ตั้งจาย
จากเงินอดุหนนุทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง   (00410)   งานงบกลาง  (00411) และแผนพฒันาสามป  พ.ศ.
2556-2558   หนาที่  51 
 

 1.6  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตาํบลบัวใหญ    ตั้งไว 20,000 บาท  
             เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยดึหลักการประชาชนออม 1 
สวน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมทบ 1 สวน และรัฐบาล 1 สวน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553   ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)   งาน
งบกลาง   (00411 )    และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-2558  หนา 54 

 

1.7  เงินสํารองจาย  ตัง้ไว  298,480   บาท    
เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีจําเปนหรือประเภทความเดือดรอนของประชาชน   เพื่อใหความชวยเหลือแก

ประชาชนตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว3050  ลงวันที่  22  
กุมภาพันธ  2543  เร่ือง หลักเกณฑวาดวยการตั้งงบประมาณเพื่อการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2543  และเพื่อจายเปนเงินสํารองจายหรือ
คาใชจายในกรณีจําเปนหรือฉุกเฉิน เกี่ยวกับการปองกันปญหา การแกไขปญหา การบรรเทาปญหา หรือความ
เดือดรอนของประชาชน เชน ภัยแลง   อุทกภัย   วาตภัย    ภัยหนาว    ซอมแซมแหลงน้ําเพื่อการเกษตร   และกรณี
เหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาฯลฯ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดวนมาก ที่  มท  
0891.2 /ว 1149   ลงวันที่  16  มิถุนายน  2548  ตั้งจายจากเงินรายได  103,360 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
195,120 บาท  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)   งานงบกลาง   (00411 )    และแผนพัฒนาสามป  พ.ศ.2556-
2558  หนา 51 
 


