ขอบัญญัติตําบล
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554
ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี

2

สารบัญ
สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

หนา
4

สวนที่ 2
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

8

สวนที่ 3
ประมาณการรายรับ

12

รายจายตามแผนงาน

14

รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

34

3

สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอ หนองหาน
จังหวัด อุดรธานี

4

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานยา
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไวจํานวน 16,500,000 บาท
แยกเปนเงินรายได 8,500,000 บาท และเปนอุดหนุนทั่วไป 8,000,000 บาท โดยในสวนของรายไดที่
องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเองจะไดปรับปรุงการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ และในสวนของ
งบประมาณรายจาย ไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 16,500,000 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไปจัดทําบริการ
สาธารณะดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณ ขององคการบริหารสวนตําบลเปนการ
จัดทํางบประมาณแบบสมดุลนอก จากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู 2,695,772.09
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
ในปงบประมาณที่ผานมา แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบลจะมีจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภารกิจตาง ๆ ที่ตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายก็ตามแต องคการบริหาร
สวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไวครบถวนทุกรายการ
2.1รายรับ
รายรับ
รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2552
ป 2553
ป 2554
ก. รายไดภาษีอากร
7,783,000
8,258,500
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
16,575
15,000
15,310.67
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
32,237.58
30,000
30,916
1.3 ภาษีปาย
4,218
3,000
1,200
1.4 อากรฆาสัตว
1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
5,340,571.78
5,300,000
1,100,000
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.แผนกระจายอํานาจฯ
4,300,000
1.7 ภาษีสุรา
700,790.99
650,000
650,000
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รายรับ

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ป 2552
ป 2553
ป 2554
1,374,731.91
1,250,000
1,375,000
408,333
227,000
400,000

1.8 ภาษีสรรพสามิต
1.9 ภาษีการพนัน
1.10 คาธรรมเนียมการจดทะเบียนควบคุมสิทธิ
และนิตกิ รรมที่ดิน
1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
15,450.90
1.12 ภาษีคาภาคหลวงปโตรเลี่ยม
362,139.70
1.13 ภาษีคาภาคหลวงแร
14,514.30
1.14 คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและการใชน้ําบาดาล
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว
1.2 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการสาธารณสุข
1.3 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
2,000
1.4 คาปรับผิดสัญญา
452
1.5 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
1.6 คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย
99,060
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
85,332.38
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
3.1 คาขายแบบแปลน
3.2 คาขายเอกสารสอบราคา
35,700
3.3 เบ็ดเตล็ด
41,060
ค. เงินชวยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
7,958,961.18
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
227,880
รวม 16,720,008.72

50,000
250,000
8,000
217,000

20,000
350,000
16,073.33

-

-

1,000
1,000
90,000

2,000
500
99,000

60,000

70,000

15,000
50,000

30,000
40,000

8,000,000
16,000,000

8,200,000
16,700,000

241,500

หมายเหตุ
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2.2 รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน / แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง

จายจริง
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

ประมาณการ
ป 2554

8,197,623.75
255,000

6,747,280
155,000

7,594,880
170,000

1,858,136
291,290
1,119,000
905,766
360,450
324,920

3,969,960
285,624
10,000
1,640,560
330,000
575,000

3,628,120
217,300
10,000
2,013,800
220,000
520,000

50,000

58,700

48,700

763,036.50

2,227,876

2,077,200

หมายเหตุ

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

รายจายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจายอื่น
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

จายจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ป 2552
ป 2553
ป 2554
763,036.50
2,227,876
2,077,200
1,904,647
2,131,800
3,786,600
1,636,080
1,703,640
1,828,760
5,621,363.19
5,907,960
5,031,200
147,082.34
250,000
262,000
2,074,187.22
2,675,724
2,190,240
1,125,800
47,000
20,000
853,026
1,056,000
1,432,000

หมายเหตุ
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สวนที่ 2

ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอ หนองหาน

จังหวัด อุดรธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี
------------------------------------------------หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 16,700,000

บาท

ยอดรวม 7,594,880
ยอดรวม 170,000

บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,628,120
217,300
10,000
2,013,800
220,000
520,000

ยอดรวม

48,700 บาท

ยอดรวม

2,077,200 บาท

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อ
สมาชิกสภาฯพิจารณาตอไป
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 มาตรา 87 ซึ่งตราขอบัญญัตินี้ขึ้น
ไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล และโดยอนุมัติของนายอําเภอหนองหานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ขอ 2. ขอบัญญัติตําบลนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
16,500,000 บาท โดยแยกรายการละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 7,594,880 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม 170,000 บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 3,628,120 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม 217,300 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
ยอดรวม 10,000
บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม 2,013,800 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม 220,000 บาท
6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม 520,000 บาท
ค. ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม 48,700 บาท
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 2,077,200 บาท
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ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ขอ 5. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะผูบริหาร ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ประดิษฐ ทาวเนาว

(นายประดิษฐ ทาวเนาว)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยา

- อนุมัติ มาลัยวรณ ตั้งอรุณสวัสดิ์
(นายมาลัยวรณ ตั้งอรุณสวัสดิ์)
นายอําเภอหนองหาน
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอ หนองหาน

จังหวัด อุดรธานี

- ประมาณการรายรับ
- รายรับตามแผนงาน
-รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี
----------------------------------------------------รายไดภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
รวม 8,258,500 บาท
แยกเปน
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
จํานวน 15,310.67
บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 30,916
บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปทผี่ านมา
1.3 ภาษีปาย
จํานวน 1,200
บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.4 อากรฆาสัตว
จํานวน
บาท
1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน 1,100,000
บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.แผนกระจายอํานาจฯ จํานวน 4,300,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาป
ที่ผานมา
1.7 ภาษีสุรา
จํานวน 650,000
บาท คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปทผี่ านมา
1.8 ภาษีสรรพสามิต
จํานวน 1,375,000
บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
1.9 ภาษีการพนัน
จํานวน
บาท
1.10 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 400,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูง
กวาปที่ผานมา
1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน 20,000
บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.12 ภาษีคาภาคหลวงปโตรเลี่ยม จํานวน 350,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
1.13 ภาษีคาภาคหลวงแร จํานวน 16,073.33 บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
1.14 คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและการใชน้ําบาดาล จํานวน - บาท
รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต รวม 101,500 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว จํานวน - บาท
1.2 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับสาธารณสุข
จํานวน - บาท
1.3 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบกจํานวน 2,000บาท คําชี้แจงประมาณการไวสงู กวาปที่ผานมา
1.4 คาปรับผิดสัญญา จํานวน 500
บาท
คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา
1.5 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
จํานวน - บาท
1.6 คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 99,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
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2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 70,000 บาท แยกเปน
2.1 คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 70,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
3. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม 70,000 บาท แยกเปน
3.1 คาขายแบบแปลน
จํานวน บาท
3.2 คาขายเอกสารสอบราคา จํานวน 30,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา
3.3 คาเบ็ดเตล็ด
จํานวน 40,000 บาท คําชี้แจงประมาณการไวต่ํากวาปท่ผี านมา
ค. เงินชวยเหลือ
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

จํานวน 8,000,000

บาท

คําชี้แจงประมาณการไวเทากับปที่ผานมา
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหงานดานกฎหมายและการปกครองรวมทั้งนิติกรรมสัญญาตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหงานดานการวางแผนสถิติและวิชาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ
3. งานบริหารงานคลัง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
2. สวนการคลัง

งบประมาณ
งบประมาณ

6,067,280
1,527,600

บาท
บาท

15
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริหารทัว่ ไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
งาน

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. บริหารทั่วไป

2,592,720

1,402,560

1,615,000

262,000

145,000

20,000

30,000

6,067,280

สํานักปลัด

00111

2. บริหารงานคลัง

836,400

313,880

377,320

-

-

-

-

1,527,600

สวนการคลัง

00113

3,429,120

1,716,440

1,992,320

262,000

145,000

20,000

30,000

7,594,880

รวม
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดฝกอบรมราษฎรอาสารักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
2. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน และปราบปรามอาชญากรรม
3. เพื่อใหสังคมมีความสงบสุขและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
งานที่ทํา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
2. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานยา

งบประมาณ

170,000 บาท

17
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริหารทัว่ ไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน
งาน

1.งานบริหารทั่วไปเกี่ยว
กับการรักษาความสงบ
ภายใน
2.งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

รวม

-

-

-

-

60,000

-

-

60,000

-

-

110,000

-

-

-

-

110,000

-

-

110,000

-

60,000

-

-

170,000

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

สํานักงานปลัด

รหัสบัญชี

00121

สํานักงานปลัด
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อชวยเหลือนักเรียนยากจนขาดแคลนอุปกรณการเรียน ใหมีอุปกรณการเรียนใชตลอดป
2. เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน
3. เพื่อพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน

งานที่ทํา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
3. งานศึกษาไมกําหนดระดับ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ 3,628,120

บาท

19
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา
งาน

1. ระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

00212

-

-

2,323,880

-

1,340,240

-

-

3,628,120

สํานักงานปลัด

-

-

2,323,880

-

1,304,240

-

-

3,628,120

สํานักงานปลัด
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20

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันโรคระบาด กําจัดยุง แมลงที่เปนพาหนะนําโรค
2. เพื่อเสริมสรางอนามัยชุมชน
3. ปองกันและแกไขโรคเอดส
งานที่ทํา
1.
2.

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ

217,300

บาท

21
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน

1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
2. งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

-

-

-

127,300

-

-

127,300

สํานักงานปลัด

00221

-

-

80,000

-

10,000

-

-

90,000

สํานักงานปลัด

00223

-

-

80,000

-

137,300

-

-

217,300

สํานักงานปลัด
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22

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินการของเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานีดียิ่งขึ้น
2. เพื่อใหการดําเนินการดานสังคมสงเคราะห การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การสวัสดิการสังคมดียิ่งขึ้น

งานที่ทํา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
2. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ

10,000

บาท

23
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห
งาน

1. งานสวัสดิการสังคมและ

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

รวม

-

-

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

10,000

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

สํานักงานปลัด

รหัสบัญชี

00232

สังคมสงเคราะห
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา

รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหดียิ่งขึ้น
3. เพื่อพัฒนาไฟฟา สาธารณูปโภค
งานที่ทํา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาถนน
3. งานสวนสาธารณะ
4. งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. งานบําบัดน้ําเสีย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนโยธา

งบประมาณ

2,013,800

บาท

25
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาถนน

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค
และวัสดุ

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

357,480

112,320

270,000

-

-

-

-

739,800

สวนโยธา

00241

-

-

-

-

-

-

1,274,000

1,274,000

สวนโยธา

00242

357,480

112,320

270,000

-

-

-

1,274,000

2,013,800
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือในการจัดงานประเพณีทุงศรีเมือง
3. เพื่อสงเสริมใหกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กลุมแมบานใหมีความเขมแข็ง

งานที่ทํา
1. งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ

220,000 บาท

27
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน
1. งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมชน

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
และวัสดุ

รายจายอื่น คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

-

-

90,000

-

130,000

-

-

220,000

-

-

90,000

-

130,000

-

-

220,000

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

สํานักงานปลัด

รหัสบัญชี

00252
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมเยาวชนใหเลนกีฬามากขึ้น
2. เพื่อใหเยาวชนรูจักรักสามัคคีและออกกําลังกายหางไกลยาเสพติด
3. เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
งานที่ทํา
1. งานกีฬาและนันทนาการ
2. งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิน่
3. งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ

520,000

บาท

29
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งาน

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
และวัสดุ

รายจายอื่น คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานกีฬาและนันทนาการ

-

-

100,000

-

40,000

-

-

140,000

สํานักงานปลัด

00262

2. งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น

-

-

55,000

-

325,000

-

-

380,000

สํานักงานปลัด

00263

-

-

155,000

-

365,000

-

-

520,000

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค
1. เพื่อถายทอดความรูใหแกเกษตรกร
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตใหแกเกษตรกร
3. จัดหาพันธุไมตางๆ

งานที่ทํา
1 งานสงเสริมการเกษตร
2. งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ 48,700

บาท

31
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การเกษตร
งาน

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค
และวัสดุ

1. งานสงเสริมการเกษตร

-

-

-

-

2.งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

-

-

10,000

-

-

-

10,000

-

เงินอุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดนิ
และสิ่งกอสราง

38,700

-

-

38,700

สํานักปลัด

00321

-

-

10,000

สํานักปลัด

00322

-

-

48,700

38,700

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

-

31
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินการอื่น
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
4. เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม

งานที่ทํา
1. งานงบกลาง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ 2,077,200

บาท

33
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน การดําเนินการอื่น
แผนงาน งบกลาง
งาน

งบกลาง

เงินเดือนคาจาง คาจางชั่วคราว
ประจํา

คาตอบแทนใชสอย คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน
และวัสดุ

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

-

-

-

-

-

-

-

2,077,200 สํานักงานปลัด

-

-

-

-

-

-

-

2,077,200

รหัสบัญชี

110100
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34

รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
---------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
10,881,400
บาท
แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม
10,851,400
บาท
แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 2,592,720
บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือน ( ฝายการเมือง ) ตัง้ ไว 1,533,000 บาท
- เงินเดือนนายก อบต. / รองนายก อบต. จํานวน 206,400 บาท
( นายก อบต. 8,200 X 12 ) ,( รองนายก อบต. 4,500 x 12 x 2 ) เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแก
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต./รองนายก อบต. จํานวน 38,400 บาท
( นายก อบต.1,600 X 12 ) ,( รองนายก อบต. 800 x 12 x 2 ) เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจํา
ตําแหนงใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. จํานวน 38,400 บาท
( นายก อบต.1,600 X 12 ) ,( รองนายก อบต. 800 x 12 x 2 ) เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแก
นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- เงินคาตอบแทนเลขานุการเลขานุการ / ทีป่ รึกษา นายก อบต. จํานวน 68,400 บาท
( 5,700 x 12 ) เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกเลขานุการ และที่ปรึกษา นายกองคการบริหารสวน
ตําบล
- เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1,181,400 บาท
- คาตอบแทนประธานสภา อบต. ( 8,200x12)
เปนเงิน 98,400 บาท
- คาตอบแทนรองประธานสภา อบต. ( 6,150x12) เปนเงิน 73,800 บาท
- คาตอบแทนสมชิกสภา อบต.( 4,900x12x16) เปนเงิน 940,800 บาท
- คาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.(5,700x12)
เปนเงิน 68,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

35
1.1.2. ประเภทเงินเดือน ( ฝายประจํา ) ตัง้ ไว 1,059,480
บาท
เงินเดือนพนักงาน
จํานวน 927,480 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปของพนักงาน
จํานวน 6 อัตรา
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
22,860 x 12 เปนเงิน 274,320 บาท
- ตําแหนงเจาหนาที่วเิ คราะหฯ
11,930 x 12 เปนเงิน 143,160 บาท
- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน
11,930 x 12 เปนเงิน 143,160 บาท
- ตําแหนงบุคลากร
11,390 x 12 เปนเงิน 136,680 บาท
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษา
9,480 x 12 เปนเงิน 113,760 บาท
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ
9,700 x 12 เปนเงิน 116,400 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เงินประจําตําแหนง
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 3,500 บาท
จํานวน 12 เดือน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว ตั้งไว 1,402,560 บาท
คาจางพนักงานจาง
จํานวน 1,124,640 บาท
เพื่อจายเปนคาจางของพนักงานจาง เงินปรับปรุงคาจางประจําป จํานวน 14 อัตรา
- ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
7,860x12
เปนเงิน 94,320 บาท
- นักการภารโรง
5,760x12
เปนเงิน 69,120 บาท
- คนงานทัว่ ไป
5,760x12x2 เปนเงิน 138,240 บาท
- พนักงานขับรถขยะ
5,760x12
เปนเงิน 69,120 บาท
- ผูดูแลเด็ก
6,980x12x9 เปนเงิน 753,840 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 370,800 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 753,840 บาท ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน จํานวน 277,920 บาท
เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง จํานวน 14 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน 90,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป 187,920 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 4,383,880
บาท แยกเปน
คาตอบแทน ( 370,000 )
1.3.1 ประเภท คาเบี้ยประชุม ตัง้ ไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาอบต.
จํานวน 18 คน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
การ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหารฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
1.3.4 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคา
รักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหาร ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.5 ประเภทคาตอบแทนผูป ฏิบตั ิราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 40,000
บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการตรวจการจางและบุคคลภายนอกในการ
จัดเก็บขอมูลและบันทึกขอมูล จปฐ. จัดเก็บขอมูล กชช. 2ค. หรือผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน แก องคการ
บริหารสวนตําบล ตามที่ไดรับมอบหมาย ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
1.3.6 ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 150,000
บาท เพื่อเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
คาใชสอย ( 1,715,320 )
1.3.7 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 160,000 บาท
- คาธรรมเนียมและลงทะเบียน 80,000 บาท
- คาเย็บหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ คาคัดถายรับรองสําเนาเอกสารจํานวน 10,000 บาท
- คาถายสําเนาเอกสาร คาใชจายในดานอิเล็กทรอนิก คาใชจายตางๆที่มีความจําเปน รวมทั้ง
คาจางเหมาบริการบุคลภายนอก คาจางทําของ จํานวน 10,000 บาท
- คาโฆษณาและเผยแพร ขาวหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพโฆษณาและเผยแพรอื่น ตาม
คําวามจําเปน จํานวน 10,000 บาท
- คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน คาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอก คาจางเหมาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย จํานวน 50,000 บาท
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ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.8 ประเภท คาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว 40,000 บาท
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 30,000 บาท
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จํานวน 10,000 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.9 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่นๆ ตัง้ ไว 1,455,320 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ เชน คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจา ยอืน่ ตัง้ จายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- คาใชจายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและฝกอบรม ให
ความรูแก บุคคลกร ตั้งไว 300,000 บาท(อางถึงหนังสือที่ มท 0808.2/ว 3446 ลว.19 ต.ค.48 อปท.
สามารถตั้งงบประมาณรายจายเพื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศโดยนําฐานรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไป มาคิดคํานวณการตั้ง
งบประมาณตามอัตรา รายไดไมเกิน 50 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณไดไมเกิน 3 % ซึ่ง อบต.บานยา
มีรายได 16,500,000 บาท สามารถตั้งได 3 % ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- คาใชจายในโครงการประชุมประชาคมหมูบาน ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการประชุมประชาคมหมูบาน ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
- คาใชจายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
- คาใชจายในพิธีการทางศาสนาและประเพณีตางๆ ตั้ง ไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
พิธีการทางศาสนาและประเพณีตางๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
- คาใชจายในโครงการเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- คาใชจายในโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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- คาใชจายในการแขงขันกีฬานักเรียน เยาวชน และ ประชาชน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
- คาใชจายในโครงการแกไขความยากจนเชิงบูรณาการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
- คาใชจายในโครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในเทศกาลสงกรานต ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาใชจายตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ งาน ศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
- คาใชจายในโครงการวันเด็กแหงชาติ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- คาใชจา ยในโครงการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจา ยตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
- คาใชจายในโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนอุดรธานีมีคุณภาพและอาสาสมัครปองกันสถาบัน
(อสป.)โดยคณะกรรมการหมูบาน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความ
เขมแข็งชุมชน
- คาใชจายในโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- คาใชจายในโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ตั้งไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- คาใชจายในโครงการบริการจราจรสงนักเรียนขามถนนในเขต อบต. ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- โครงการสิ่งแวดลอมชุมชน ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
- โครงการสงเสริมสุขภาพและสุขศึกษาใน ศพด. ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตาม
โครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
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- โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับเด็ก ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ตามโครงการฯ ตั้ ง จ า ยจากเงิ น รายได ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา
- คาใชจายโครงการประกวดแขงขันสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ ตั้งไว
30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
- คาใชจายในโครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา ตั้งไว 620,320 บาท เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อ/จัดจางอาหารกลางวัน ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย ดังนี้
- ศพด.บานยา
จํานวน 127,400 บาท (จํานวน 35คนๆละ13 บาท 280 วัน)
- ศพด.บานหันนอย
จํานวน 218,400 บาท (จํานวน 60คนๆละ13 บาท 280 วัน)
- ศพด.บานดอน
จํานวน 247,520 บาท (จํานวน 68คนๆละ13 บาท 280 วัน)
- จายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็ก อัตราคนละ 3,000 บาท จํานวน 9 คน
รวมเปนเงิน 27,000 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
1.3.10 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน
และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
คาวัสดุ ( 2,298,560 )
1.3.11 ประเภท วัสดุสํานักงาน ตัง้ ไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เชน กระดาษ ปากกา
แฟมดินสอฯลฯ สิ่งพิมพที่ไดจากการซื้อหรือจางพิมพฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.12 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อหลอดไฟฟา ปลัก๊ ไฟฟา เบรก
เกอร สตารเตอร สายไฟฟาฯลฯ และ อื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
1.3.13 ประเภทวัสดุกอสราง ตัง้ ไว 210,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุ กอสรางเพื่อนําไปสรางบานให
ประชาชนผูดอ ยโอกาส ผูยากไร และผูยากจน(โครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 84 พรรษา)จํานวน
200,000 บาท และวัสดุกอสรางอื่นๆที่จําเปนจํานวน 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.14 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาน้ํายาพนหมอก
ควัน คาทรายอะเบท คาวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฯลฯ และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
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1.3.15 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อฟลม ลางอัดขยายรูป
คาซื้อกระดานไมอัด สี พูกนั ผาดิบขาว คาปายผา ฯลฯ และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหาร งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.16 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตัง้ ไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชนตลับผง
หมึก ผาหมึก อุปกรณเพิ่มเติม สายเคเบิล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.17 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง ตัง้ ไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อยางนอก ยางใน
แบตเตอรี่ ฯลฯ และอื่น ๆ ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.18 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื้น ตั้งไว 180,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อน้ํามันดีเซล เบนซิน กาซ
หุงตม ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3.19 ประเภทวัสดุกีฬา ตัง้ ไว 50,000 บาท เพือ่ จายเปนคาซือ้ ลูกฟุตบอล ลูกบาส ลูกวอลเลยบอล
ฯลฯ และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ
1.3.20 คาอาหารเสริม(นม) ตั้งไว 1,525,760 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ/จัดจางอาหารเสริม(นม)ใหแก
- โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน จํานวน 1,160,640 บาท
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย จํานวน 365,120 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
1.3.21 คาวัสดุการศึกษา ตัง้ ไว 97,800 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
- ศพด.บานยา
จํานวน 21,000 บาท (จํานวน 35คนๆละ600 บาท)
- ศพด.บานหันนอย
จํานวน 36,000 บาท (จํานวน 60คนๆละ600บาท)
- ศพด.บานดอน
จํานวน 40,800 บาท (จํานวน 68คนๆละ600 บาท)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
บาท แยกเปน
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตั้งไว 262,000
1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนคาไฟฟาภายในที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.4.2 ประเภท คาโทรศัพท ตั้งไว 12,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโทรศัพท ฯลฯ และอื่นๆ ตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.4.3 ประเภท คาน้ําประปา ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชน้ําประปาในที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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1.4.4 ประเภท คาไปรษณีย ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาซื้อดวงตราไปรษณีย ฯลฯ ตัง้
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.4.5 ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนคาโทรภาพ คาใชจา ย
เกี่ยวกับการใชอินเตอรเน็ต และคาสื่อสารอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
1.5 หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว

2,190,240

บาท

แยกเปน

1.5.1 เงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน
1. อุดหนุนโครงการจัดงานมรดกโลกบานเชียงใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 50,000
บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดงานมรดกโลกบานเชียง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
2. อุดหนุนโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน
ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาในการดําเนินการปองกันและปราบปรามปญหา ยาเสพ
ติด ตั้งจาย จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งาน
สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
3.อุดหนุนโครงการปองกันอุบตั ิเหตุทางถนน ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน
ตัง้ ไว
20,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปองกันอุบัติเหตุทางถนน อําเภอหนองหาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปได ปรากฏใน แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
4. อุดหนุนโครงการฝกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบรอยประจําหมูบาน (ชรบ.) อําเภอหนองหาน
ใหแกที่ทําการปกครอง อําเภอหนองหาน ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการฝกอบรมชุดรักษาความสงบเรียบรอยประจําหมูบาน(ชรบ.)อําเภอหนองหาน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษา
ความสงบภายใน
5. อุดหนุนโครงการดําเนินการกิจการเหลากาชาดจังหวัดอุดรธานีใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ หนอง
หาน ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการกิจการเหลาการชาดจังหวัด
อุดรธานี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
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6.อุดหนุนโครงการสนับสนุนการจัดงานทุงศรีเมืองประจําป 2554 ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอ
หนองหาน ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดขบวนแหงานทุงศรีเมือง และประชาสัมพันธ
งานประเพณีวฒ
ั นธรรมและ สิ่งที่นาสนใจ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสราง
ความเขมแข็งชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
7. อุดหนุนโครงการชวยเหลือผูปวยโรคเอดสใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน ตั้งไว 10,000
บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขโรคเอดส ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
8. อุดหนุนโครงการจัดระเบียบสังคม ใหแกที่ทําการปกครองอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการจัดระเบียบสังคม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
9. อุดหนุนโครงการตามพระราชเสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใหแกที่ทําการ
ปกครองอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการโครงการตามพระราช
เสาวนีย สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
10. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานยา ตัง้ ไว 274,040 บาท เพื่อจายเปน
คาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา
11. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานหนองผือ ตั้งไว 140,400 บาท เพื่อ จายเปน
คา ดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
12. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานธาตุดอนตูม ตัง้ ไว 567,970 บาท เพื่อจาย
เปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
13. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนบานหันนอย ตัง้ ไว 271,830 บาท เพื่อจาย
เปนคา ดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
14. อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน ใหแกอาสาสมัครสาธารณสุข หมูท ่ี 1-9 ตั้งไว
90,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
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15. อุดหนุนโครงการกลุมอาชีพตาง ๆ ใหแกกลุมอาชีพหมูที่ 1-9 ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
16. อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน หมูที่ 1- 9 ตัง้ ไว 180,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตาม
โครงการประเพณีกฬี า ศาสนา และวัฒนธรรม หมูบานละ 20,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
17. อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลบานยา ตั้งไว 38,700 บาท เพื่อ
จายเปนคาดําเนินการตางๆของศูนยฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
18. อุดหนุนโครงการพิพธิ ภัณฑเมืองอุดรธานีใหแกเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
19. อุดหนุนโครงการแผนพัฒนากีฬาจังหวัดอุดรธานี ใหแกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ตัง้ ไว 40,000
บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
20.อุดหนุนโครงการทองถิ่นรวมน้ําใจใหกาชาดจังหวัดอุดรธานีใหแกที่ทําการปกครองจังหวัดอุดรธานี
ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
21. อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อประโยชนของประชาชน
ในทองถิ่น ใหแกสํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี ตัง้ ไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตาม
โครงการฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
22. อุดหนุนโรงเรียนบานธาตุดอนตูม ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการ 1
ตําบล 1 โรงเรียนตนแบบ( Best Practice) ตามหนังสือที่ อด 0317/ ว 2212 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
23. อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารจัดซื้อจัดจางของ อปท. ใหแกที่ทําการ ปกครอง
อําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการฯ ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ ไป จํานวน 2,120 บาท จากเงินรายได 7,880 บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารบริหารทั่วไป

44
24.อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ ใหแกทที่ ําการปกครองอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคา
ดําเนินงานตามโครงการฯจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
25. อุดหนุนสถานีอนามัยตําบลบานยา ตั้งไว 37,300 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
26. อุดหนุนโรงเรียนบานยา ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
27. อุดหนุนโรงเรียนบานหนองผือ
ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการฯ
28. อุดหนุนโรงเรียนบานหันนอย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏใน แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา
29. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกับบานยา หมูที่ 1 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
30. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกับบานยา หมูที่ 2 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
31. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกับบานยา หมูที่ 3 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
32. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกับบานยา หมูที่ 4 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
33. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกับบานยา หมูท่ี 5 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
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34. อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอหนองหาน ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหกับบานยา หมูที่ 9 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.6 หมวดรายจายอื่น ตั้งไว 20,000
บาท แยกเปน
16.1 ประเภทคาจางทีป่ รึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางองคกร หรือสถาบันที่เปนกลาง
เพื่อเปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน
2.1 คาครุภัณฑ ตั้งไว 30,000 บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภทครุภณ
ั ฑสํานักงาน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน เชน โตะ ตู
เกาอี้ และ อืน่ ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง

ตั้งไว - บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการคลัง
--------------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้
ตั้งไว 1,527,600 บาท
แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว 1,527,600 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว
836,400
บาท
แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 764,400 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
จํานวน 5 อัตรา
- ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง
จํานวน 21,540 x 12 เปนเงิน 258,480 บาท
- ตําแหนง นักวิชาการการเงินและบัญชี จํานวน 12,530 x 12 เปนเงิน 150,360 บาท
- ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 9,270 x 12 เปนเงิน 111,240 บาท
- ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 9,700 x 12 เปนเงิน 116,400 บาท
- ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 10,660 x 12 เปนเงิน 127,920 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงาน ตัง้ ไว 72,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวแก
พนักงานสวนตําบลจํานวน 4 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว 313,880 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภท คาจางพนักงานจาง ตัง้ ไว 242,280 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก พนักงานจาง
จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 7,270 x 12 เปนเงิน 87,240 บาท
- ตําแหนงผูชว ยเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได
จํานวน 6,710 x 12 เปนเงิน 80,520 บาท
- ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 6,210 x 12 เปนเงิน 74,520 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.2.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ตัง้ ไว 71,600 บาท เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพ ชั่วคราว
แกพนักงานจางจํานวน 3 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ตั้งไว 377,320 บาท แยกเปน
คาตอบแทน (190,000)
1.3.1 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.3.2 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตัง้ ไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคารักษาพยาบาลใหแก
พนักงาน สวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.3.3 ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เปนกรณีพเิ ศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
คาใชสอย (107,320)
1.3.4 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 60,000 บาท เพือ่ จายเปนคาธรรมเนียม และ
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง
1.3.5 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตัง้ ไว 47,320
บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ
และคาใชจายอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
คาวัสดุ (80,000)
1.3.7 ประเภท คาวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เชน กระดาษ ปากกา
แฟม ดินสอ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.3.8 ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 10,000 บาท เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
เชนแปรง ไมกวาด ผาปูโตะ ถวยชาม แกวน้ําจานรอง ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.3.9 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตัง้ ไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน ตลับผงหมึก
ผาหมึก อุปกรณเพิ่มเติม สายเคเบิล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2. รายจายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว

- บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนโยธา
-----------------------------------------ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิน้
ตั้งไว 2,171,800
บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว 739,800
บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 357,480
บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว 339,480 บาท เพือ่ จายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล
จํานวน 2 อัตรา
- ตําแหนงหัวหนาสวนโยธา
จํานวน 17,150 x 12 เปนเงิน 205,800 บาท
- ตําแหนงนายชางโยธา
จํานวน 11,140 x 12 เปนเงิน 133,680 บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 18,000 บาท เพือ่ จายเปนเงินคาครองชีพ
ชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลจํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว 112,320 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภท คาจางพนักงานจาง ตั้งไว 94,320 บาท เพือ่ จายเปนคาตอบแทนใหแกพนักงาน
จาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนคาครองชีพ
ชั่วคราว ใหแกพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ตั้งไว 270,000 บาท แยกเปน
คาตอบแทน (100,000)
1.3.1 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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1.3.2 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบล ตัง้ ไว 20,000 บาท เพื่อจายเปน
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ และ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3.3 ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนตําบลเปนกรณีพิเศษ ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เปนกรณีพเิ ศษ(เงินรางวัล
ประจําป) ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ และชุมชน
คาใชสอย ( 90,000)
1.3.4 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและ
คาลงทะเบียนตางๆ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3.5 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาเบีย้ เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก ฯลฯ และ
คาใชจายอืน่ ๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน
1.3.6 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสินเพื่อใหใชงานไดตามปกติ เชน คาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑตางๆ คาบํารุงรักษาทรัพยสิน
และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
คาวัสดุ ( 80,000)
1.3.7 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของ เชน กระดาษ ปากกา แฟม
ดินสอ ฯลฯ และอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
1.3.8 ประเภทวัสดุกอสราง ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ทราย ปูน ประตู ฯลฯตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3.9 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 20,000 บาท เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อหลอดไฟฟา สายไฟฟา
ปลั๊กไฟฟาและอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและ
ชุมชน
1.3.10 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 20,000 บาท เพือ่ จายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน ตลับผง
หมึก ผาหมึก อุปกรณเพิ่มเติม สายเคเบิล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
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2. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว 1,432,000
บาท แยกเปน
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว 1,432,000
บาท แยกเปน
2.1 คาครุภัณฑ
ตั้งไว - บาท
2.2 คาทีดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 1,432,000
บาท
ประเภทคาถมที่
1.โครงการถมที่สาธารณะประโยชน หมูที่ 1 ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาถมที่สาธารณะ
ประโยชน ขนาดกวาง 15.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร พรอมปรับแตงเกลี่ยเรียบ ( ตามแบบ
อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
2.โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 1 ตั้งไว 71,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ํา
ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 ตั้งไว 74,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 102
ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนน
4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 ตั้งไว 131,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 252
ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟา
ถนน
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 ตั้งไว 194,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 104 ตารางเมตร ตอนที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
157.5 ตารางเมตรตอนที่ 3 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
137.5 ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาถนน
6. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 6 ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบาย
น้ํา ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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7. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 7 ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบาย
น้ํา ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 ตั้งไว 114,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
234.50 ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
9. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 1 ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 105 ตารางเมตร ตอนที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
160 ตารางเมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟาถนน
ประเภทคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
10.โครงการเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE หมูที่ 2 ตั้งไว 130,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาเสริมผิวจราจรแบบ ASPHALT CONCRETE หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร ขนาดผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร
ยาว 120 เมตร ( ตามแบบ อบต.บา นยา ) ตั้งจายจากเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาถนน
11.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 3 ตั้งไว 163,000 บาท เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนลูกรัง
ตอนที่ 1 กวาง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร ผิวจราจรหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ตอนที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00
เมตร ผิวจราจรหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ตอนที่ 3 กวาง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ผิวจราจรหนาโดยเฉลี่ย 0.15
เมตร ตอนที่ 4 กวาง 4.00 เมตร ยาว 75.00 เมตร ผิวจราจรหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
12. โครงการขุดคลองระบายน้ําบริเวณแนวเขตที่สาธารณะ หมูที่ 5 ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาคาขุดคลองระบายน้ําบริเวณที่สาธารณะ ขนาดปากกวาง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 1.00
เมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
13. โครงการปรับปรุงบอขยะขุดหลุมกลบขยะ หมูที่ 5 ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาปรับปรุง
บอขยะขุดหลุมกลบขยะ ขนาดกวาง 14.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร ( ตามแบบ อบต.บานยา )
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
14.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 8 ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ผิวจราจรหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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15.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมูที่ 9 ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปน คาปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาด กวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ผิวจราจรหนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร( ตามแบบ อบต.บานยา ) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
องคการบริหารสวนตําบลบานยา
อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
รายจายงบกลาง
รายจายงบกลาง
ตั้งไว 2,077,200 บาท
1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว 180,000 บาท แยกเปน
- ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 90,000 บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 90,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
2. ประเภทเบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว 1,050,000 บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพคนชราภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบานยา แยกเปน
- ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 93 คนๆละ 500 บาท/เดือน ตั้งไว 558,000 บาท
- ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 82 คนๆละ 500 บาท/เดือน ตั้งไว 492,000 บาท
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
3. ประเภทเบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว 84,000 บาท เพือ่ จายเปนเบี้ยยังชีพคนพิการภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบานยา จํานวน 14 คนๆละ 500 บาท/เดือน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตั้งไว 12,000 บาท เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ผูติดเชื้อเอดส ผูมี
ผลกระทบจากเอดส ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
5. ประเภท เงินสํารองจาย ตั้งไว 300,000 บาท ประมาณการไวเพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภยั และ
สาธารณภัยตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
6. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน ตัง้ ไว 299,000 บาท แยกเปน
5.1 คาใชจายในการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาตรี ตั้งไว 219,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
5.2 คาใชจายในการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ตั้งไว 80,000 บาท สําหรับ
ผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 2 ศูนยๆละ 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง
7.ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตัง้ ไว 85,000 บาท ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง
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8. ประเภท เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตัง้ ไว 67,200 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง งานงบกลาง

