
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
เรื่อง  ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น จึงตราข้อบัญญัติ         
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ. ๒๕๓๗ โดยผ่านความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น ในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๕๕ 

 นายอ าเภอบุ่งคล้า ได้อนุมัติให้ใช้เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นแล้ว 

 จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  
๒๕๕๕  เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗   เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
    

(นายมนตรี  ถ้ าเล็บมือ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 



สว่นที่  ๑

คำำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย

ประจำำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ของ

องคก์ำรบริหำรสว่นตำำบลหนองเด่ิน

อำำเภอบุ่งคล้ำ  จังหวัดบงึกำฬ
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คำำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ทา่น  ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตำาบลหนองเดิ่นและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

บัดน้ีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจำาปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่นอีกครั้งหน่ึง ฉะน้ันในโอกาสน้ี  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกทา่นได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดงัต่อไปน้ี

๑.  สถำนะกำรคลัง
๑.๑  งบประมาณรายจา่ยทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดงัน้ี

๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    ๗,๕๓๒,๔๔๗.๒๐ บาท
๑.๑.๒  เงินสะสม ๑,๖๙๔,๖๙๒.๗๘ บาท

๑.๑.๓  ทุนสำารองเงินสะสม ๒,๙๕๐,๖๖๑.๗๖ บาท
๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำานวน    ๘   โครงการ 

โครงการรวม      ๑,๔๕๓,๕๐๐ บาท
๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำานวน  ๑   โครงการ โครงการรวม 

๑๘,๕๐๐  บาท
๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง  -  บาท

๒.  กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ  พ.ศ.  ๒๕๕๔
(๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น     ๑๓,๘๘๔,๑๑๐.๙๔ บาท  ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร ๑๐๑,๑๖๑.๘๗ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต ๙๙,๐๑๖.๒๔ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๙,๑๑๓.๙๕ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๕๓๖,๔๓๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๕๒,๐๒๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน ๒,๒๐๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจดัสรร ๗,๓๖๙,๒๕๖.๘๘ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๖๙๕,๙๑๒.๐๐ บาท

(๒)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                  ๓,๗๕๓,๑๒๖.๐๔  บาท
(๓)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                    -     บาท
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(๔)  รายจา่ยจริง  จำานวน         ๑๓,๗๘๗,๔๙๔.๒๕          บาท  ประกอบด้วย
งบกลาง ๑,๑๙๙,๒๒๖.๐๐ บาท
งบบุคลากร ๔,๔๗๐,๔๔๔.๙๘ บาท
งบดำาเนินการ ๕,๓๐๒,๖๑๘.๒๗ บาท
งบลงทุน ๑,๕๖๕,๒๐๕.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น - บาท
งบเงินอุดหนุน ๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๕)  รายจา่ยที่จา่ยจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                          ๓,๗๔๒,๙๙๒.๔๙    บาท
(๖)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                           -                 บาท
(๗)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่       จำานวน    ๑,๕๖๐,๕๐๐ บาท

๓.  งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กจิการสถานธนานุบาล      - บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  มีรายรับจริง    -    บาท  รายจา่ยจริง     -     บาท
กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ - บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล - บาท
กำาไรสทุธิ - บาท
เงิินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ - บาท
ทรัพยจ์ำานำา - บาท
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คำำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

งบเฉพำะกำร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  มีรายรับจริง  ๑๓,๘๘๔,๑๑๐.๙๔     .บาท  รายจา่ยจริง  ๑๓,๗๘๗,๔๙๔.๒๕   บาท

กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ ...... -.....บาท  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล.....-.....บาท
มกีำาไรสทุธ.ิ......-...........บาท  โดยมีเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

จำานวน........-............บาท  มีทรพัย์รับจำานำา..........-...........บาท
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๕
คำำแถลงงบประมำณ

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี  ๒๔๔๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖

รำยได้จัดเก็บ
หมวดภำษีอำกร

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต

 -
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน

 -  -  -

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

หมวดรำยได้จำกทุน  -  -
 -  -

รวมรำยได้จัดเก็บ

๖

ประจำำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒.๑  รำยรับ

๑๐๑,๑๖๑.๘๗ ๑๐๕,๘๐๐.๐๐ ๑๐๗,๐๐๐.๐๐
 -ภาษีบำารุงทอ้งที่ ๗๗,๓๐๐.๖๒ ๘๒,๒๐๐.๐๐ ๘๒,๒๐๐.๐๐
 -ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ๒๓,๒๖๑.๒๕ ๒๓,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๖๐๐.๐๐
 -ภาษีป้าย ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ ๑,๒๐๐.๐๐

๙๙,๐๑๐.๐๐ ๘๕,๐๐๐.๐๐ ๗๙,๐๐๐.๐๐
 -คา่ธรรมเนียมอื่นๆ ๒,๔๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐
 -คา่ธรรมเนียมขยะมูลฝอย ๗๘,๑๖๐.๐๐ ๗๘,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐
 -คา่ปรับผิดสัญญา ๑๘,๔๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ ๖,๕๐๐.๐๐
 -คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ (จดทะเบียนพาณิชย์) ๕๐.๐๐ ๕๐๐.๐๐

๒๙,๑๑๓.๙๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐
 -คา่เชา่หรือค่าบริการสถานที่
 -ดอกเบ้ียเงินฝาก ๒๙,๑๑๓.๙๕ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๐๐๐.๐๐

๕๓๖,๔๓๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒๓,๐๐๐.๐๐
 -รายได้ค่านำ้าประปา ๕๓๖,๔๓๐.๐๐ ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒๓,๐๐๐.๐๐

๕๒,๐๒๐.๐๐ ๔๑,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐
 -คา่ขายเอกสารสอบราคา ๔๒,๙๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐
 -รายได้อื่นๆ /ยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย์/ค่าสมัครสอบ ๑๒๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐

๒,๐๐๐.๐๐
 -คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สิน ๒,๐๐๐.๐๐

๘๑๙,๗๓๕.๘๒ ๗๐๖,๘๐๐.๐๐ ๗๘๘,๐๐๐.๐๐



รำยได้ท่ีรัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร

 -  -

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรำยได้ท่ีรัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์  -    -    -   

รวม

 -ภาษีสรรพสามิตร ๑,๒๙๓,๓๘๒.๐๑ ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐
 -ภาษีสุรา ๕๓๖,๗๐๕.๓๘ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙๐,๐๐๐.๐๐
 -ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕,๓๔๐,๑๐๔.๖๔ ๖,๑๘๔,๒๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐
 -ภาษีธรุกจิเฉพาะ ๑๒,๓๔๕.๖๒ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐
 -ภาษีธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมที่ดิน ๑๒๗,๘๒๐.๐๐ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๖๐,๐๐๐.๐๐
 -คา่ภาคหลวงแร่ ๒๙,๔๗๒.๘๙ ๑๘,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐
 -ภาษีจัดสรรอื่นๆ ๔.๘๕
 -คา่ภาคหลวงปิโตรเลยีม ๒๙,๔๒๑.๔๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐

๗,๓๖๙,๒๕๖.๗๙ ๘,๔๐๙,๒๐๐.๐๐ ๘,๔๕๓,๐๐๐.๐๐

๕,๖๙๔,๙๑๒.๐๐ ๖,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๕,๖๙๔,๙๑๒.๐๐ ๖,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๓,๘๘๓,๙๐๔.๖๑ ๑๕,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๔๑,๐๐๐.๐๐



๗

งบ รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง รายจ่ายจริง
ปี  ๒๕๕๔ ปี  ๒๕๕๕ ปี  ๒๕๕๖

          งบกลำง  -  -
          งบบุคลำกร  -  -

 -  -
 -  -
 -  -

          งบดำำเนินกำร  -  -
 -  -
 -  -
 -  -
 -  -

          งบลงทุน  -  -
 -  -
 -  -

          รำยจ่ำยอื่น  -    -  -
          เงินอุดหนุน  -  -

รวม  -  -

๒.๒  รำยจ่ำยตำมงบรำยจำ่ย

๑,๑๑๙,๒๒๖.๐๐
๔,๔๗๐,๔๔๔.๙๘

 -เงินเดือน ๓,๒๕๘,๙๑๔.๙๘
 -ค่าจ้างประจำา ๑๓๖,๗๔๐.๐๐
 -ค่าจ้างชั่วคราว ๑,๐๗๔,๗๙๐.๐๐

๕,๓๐๒,๖๑๘.๒๗
 -ค่าตอบแทน ๑,๓๘๓,๕๒๓.๐๙
 -ค่าใช้สอย ๓,๐๙๓,๘๘๖.๐๐
 -ค่าวัสดุ ๓๗๙,๒๕๔.๙๕
 -ค่าสาธารณูปโภค ๔๔๕,๙๕๔.๒๓

๑,๕๖๕,๒๐๕.๐๐
 -ค่าครุภัณฑ์ ๓๓๕,๔๐๕.๐๐
 -ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑,๒๒๙,๘๐๐.๐๐

๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓,๗๘๗,๔๙๔.๒๕

๒.๓  รายจ่ายงบประมาณการจ่ายเฉพาะการ (ถา้มี)  -ไม่มี-



๙
บันทึกหลักกำรและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ
ด้ำน ยอดรวม

ด้ำนบริหำรท่ัวไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -   
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

ด้ำนกำรดำำเนินงำนอ่ืนๆ
แผนงานงบกลาง

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ขององค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

๗,๕๖๐,๗๔๙
๒๐,๐๐๐

๓,๔๗๖,๗๑๒
๗๖๐,๗๘๐

๒๒,๐๐๐
๒,๒๒๙,๙๕๐

๑๕๕,๐๐๐
๔๘๒,๕๐๐

๓๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๕๐๓,๓๐๙
๑๕,๖๔๑,๐๐๐



๑๐
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

งำนท่ีทำำ

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณ บาท
งบประมาณ บาท
งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.  เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.  เพื่อให้งานด้านกฎหมาย งานการประชุมและการจัดทำานิติกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.  การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
๒.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้าง
๓.  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ
๔.  ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สัญจรพบปะประชาชน
๕.  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
๖.  ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม
๗.  ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการโครงการเครือข่าย Internet
๘.  ค่าหนังสือพิมพ์วารสาร ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๙.  โครงการสนับสนุนในการอำานวยการของสถานที่กลางสำาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง

๑๐.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และลูกจ้าง

๑.  สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล ๕,๖๖๙,๓๖๖
๒.  ส่วนการคลัง ๑,๕๖๔,๔๒๓
๓.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร ๓๒๖,๙๖๐



๑๑
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป
งาน งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบ ๐๐๑๑๑ ๐๐๑๑๒ ๐๐๑๑๓
งบบุคลากร  -   
งบดำาเนินการ  -   
งบลงทุน  -   
งบรายจ่ายอ่ืนๆ  -    -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -    -   

รวม  -   

๔,๒๗๕,๖๑๖ ๑,๓๒๕,๘๒๓ ๕,๖๐๑,๔๓๙
๑,๖๕๒,๐๑๐ ๒๓๐,๖๐๐ ๑,๘๘๒,๖๑๐

๖๘,๗๐๐ ๘,๐๐๐ ๗๖,๗๐๐

๕,๙๙๖,๓๒๖ ๑,๕๖๔,๔๒๓ ๗,๕๖๐,๗๔๙



๑๒
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การดำาเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งำนท่ีทำำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. ตามคำาสั่งการปฏิบัติหน้าที่

๒๐,๐๐๐



๑๓
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รวม

งบ ความสงบภายใน  ๐๐๑๒๑ ๐๐๑๒๒ และระงับอัคคีภัย  ๐๐๑๒๓
งบบุคลากร  -    -    -    -   
งบดำาเนินการ  -    -   
งบลงทุน  -    -    -    -   
งบรายจ่ายอ่ืนๆ  -    -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -    -   

รวม  -    -   

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐



๑๔
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

วัตถุประสงค์

ประสิทธิภาพ

งำนท่ีทำำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียน การสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลให้มี

๑.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำาคัญ
๒.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า  ตามโครงการอาหารกลางวัน
๓.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง  ตามโครงการอาหารกลางวัน
๔.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ  ตามโครงการอาหารกลางวัน
๕.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด (โรงเรียนสีขาว)
๖.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง  ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง)
๗.  อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำา
๘.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
๙.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย
๑๐.  ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สำาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
๑๑.  ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สำาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๒.  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓,๔๗๖,๗๑๒



๑๕
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนกำรศึกษำ
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานระดับก่อนวัยรียน งานระดับมัธยม งานศึกษาไม่กำาหนด รวม

งบ กับการศึกษา  ๐๐๒๑๑ และประถมศึกษา ๐๐๒๑๒ ศึกษา   ๐๐๒๑๓ ระดับ  ๐๐๒๑๔
งบบุคลากร  -    -    -   
งบดำาเนินการ  -    -   
งบลงทุน  -    -    -   
งบรายจ่ายอ่ืนๆ  -    -    -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -   

รวม  -    -   

๓๖๓,๔๒๗ ๓๖๓,๔๒๗
๓๐๙,๕๔๘ ๑,๗๒๖,๗๓๗ ๒,๐๓๖,๒๘๕
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๙๗๗,๐๐๐ ๙๗๗,๐๐๐
๗๗๒,๙๗๕ ๒,๗๐๓,๗๓๗ ๓,๔๗๖,๗๑๒



๑๖
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์

งำนท่ีทำำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒.  เพื่อให้บริการเกี่ยวกับสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๑.  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำาจัดโรคพิษสุนัขบ้า
๒.  ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก
๑.  อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลหนองเดิ่น ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารงานหาดสีดา

๗๖๐,๗๘๐



๑๗
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนสำธำรณสุข
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานโรงพยาบาล งานบริการสาธารณสุข งานศูนย์บริการ รวม

งบ กับสาธารณสุข ๐๐๒๒๑ ๒๒๒ และงานสาธารณสุขอื่น  ๐๐๒๒๓ สาธารณสุข  ๐๐๒๒๔
งบบุคลากร  -    -    -   
งบดำาเนินการ  -    -   
งบลงทุน  -    -    -   
งบรายจ่ายอ่ืนๆ  -    -    -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -   

รวม  -    -   

๒๗๘,๒๒๐ ๒๗๘,๒๒๐
๔๑๓,๕๖๐ ๒๕,๐๐๐ ๔๓๘,๕๖๐

๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๗๒๕,๗๘๐ ๓๕,๐๐๐ ๗๖๐,๗๘๐



๑๘
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้บริการชุมชนในเรื่องสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรในองค์การบริหารส่วนตำาบล

งำนท่ีทำำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  อุดหนุนอำาเภอบุ่งคล้า ตามโครงการรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนกิจการกาชาดอำาเภอบุ่งคล้า
๒.  อุดหนุนอำาเภอบุ่งคล้า ตามโครงการรับบริจาคโลหิต
๓.  ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๒๒,๐๐๐



๑๙
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคม รวม

งบ สังคมสงเคราะห์ ๐๐๒๓๑ และสังคมสงเคราะห์ ๐๐๒๓๒
งบบุคลากร  -    -    -   
งบดำาเนินการ  -    -    -   
งบลงทุน  -    -    -   
งบรายจ่ายอื่นๆ  -   
งบเงินอุดหนุน  -   

รวม

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐



๒๐
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

งำนท่ีทำำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณ บาท
งบประมาณ บาท
งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  เพื่อให้การบริหารทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก

๑.  บริหารงานทั่วไปและการบริหารงานบุคคล
๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๓.  โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
๔.  โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้า
๕.  โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปา
๖.  จัดซ้ือที่ทิ้งขยะและจัดซ้ือถังขยะชุมชน

๑.  ส่วนโยธา ๒,๒๐๘,๙๕๐
๒.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒๐,๐๐๐
๓.  ส่วนส่งเสริมการเกษตร ๑,๐๐๐



๒๑
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนเคหะและชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยว งานไฟฟ้า งานสวนสาธารณะ งานกำาจัดขยะมูลฝอย งานบำาบัด รวม

งบ กับเคหะและชุมชน  ๐๐๒๔๑ ถนน  ๐๐๒๔๒ ๐๐๒๔๓ และส่ิงปฏิกูล  ๐๐๒๔๔ นำ้าเสีย  ๐๐๒๔๕
งบบุคลากร  -    -    -    -   
งบดำาเนินการ  -    -    -   
งบลงทุน  -    -    -   
งบรายจ่ายอ่ืนๆ  -    -    -    -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -    -    -    -   

รวม  -    -   

๖๘๔,๒๐๐ ๖๘๔,๒๐๐
๓๒๒,๗๕๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๔๒,๗๕๐

๘๓,๐๐๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๑,๒๐๓,๐๐๐

๑,๐๘๙,๙๕๐ ๑,๑๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒,๒๒๙,๙๕๐



๒๒
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภายในตำาบล ดำารงอยู่ด้วยความสามัคคี

เป็นนำ้าหน่ึงใจเดียว ในอันที่จะทำาให้ชุมชนให้เข้มแข็ง

งำนท่ีทำำ

อำาเภอบุ่งคล้า

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในท้องถ่ิน
๒.  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทางสังคม
๔.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำาเนินงานตามหลักปัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข แบบ ABC
๖.  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ
๗.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำาเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
๘.  อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอบุ่งคล้า ตามโครงการท้องที่ท้องถ่ินพบประชาชน
๙.  อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอบุ่งคล้า ตามโครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเฝ้าระวังยาเสพติด
๑๐.  อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอบุ่งคล้า ตามโครงการรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมกาชาด

๑๕๕,๐๐๐



๒๓
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานส่งเสริมและสนับสนุน รวม

งบ การสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน  ๐๐๒๕๑ ความเข้มแข็งชุมชน ๐๐๒๕๒
งบบุคลากร  -    -    -   
งบดำาเนินการ  -   
งบลงทุน  -    -    -   
งบรายจ่ายอื่นๆ  -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -   

รวม  -   

๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐
๑๕๕,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐



๒๔
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมงานกีฬา วัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณีท้องถ่ินและการท่องเที่ยว

งำนท่ีทำำ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ ประจำาปี ๒๕๕๖

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์หาดสีดา
๒.  ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาเน่ืองในวันเข้าพรรษา
๓.  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
๔.  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน
๕.  ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน
๖.  อุดหนุนที่ทำาการปกครองจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว

๔๘๒,๕๐๐



๒๕
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานกีฬาและ งานศาสนาและ งานวิชาการวางแผนและ รวม

งบ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๐๐๒๖๑ นันทนาการ  ๐๐๒๖๒ วัฒนธรรมท้องถิ่น  ๐๐๒๖๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ๐๐๒๖๔
งบบุคลากร  -    -    -    -    -   
งบดำาเนินการ  -   
งบลงทุน  -    -    -    -    -   
งบรายจ่ายอื่นๆ  -    -    -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -   

รวม  -   

๓๐๐,๐๐๐ ๑๒๒,๕๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๔๕๒,๕๐๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๑๒๒,๕๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๔๘๒,๕๐๐



๒๖
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์
เพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงงานโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพข้ึน

งำนท่ีทำำ
 -

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
ส่วนโยธา งบประมาณ  -   บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖



๒๗
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานก่อสร้าง รวม

งบ อุตสาหกรรมและการโยธา  ๐๐๓๑๑ โครงสร้างพื้นฐาน  ๐๐๓๑๒
งบบุคลากร  -    -    -   
งบดำาเนินการ  -    -    -   
งบลงทุน  -    -    -   
งบรายจ่ายอื่นๆ  -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -   

รวม  -    -    -   



๒๘
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

งำนท่ีทำำ

ท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
สำานักงานปลัด งบประมาณ บาท
ส่วนส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดล้อม แหล่งนำ้าธรรมชาติ และป่าไม้ และการส่งเสริมการเกษตร

๑.  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแหล่ง

๒.  ค่าบำารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์

๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐



๒๙
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนกำรเกษตร
งาน งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนำ้าและป่าไม้ รวม

งบ ๐๐๓๒๑ ๐๐๓๒๒
งบบุคลากร  -    -    -   
งบดำาเนินการ  -   
งบลงทุน  -   
งบรายจ่ายอ่ืนๆ  -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -   

รวม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐



๓๐
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการพาณิชย์

วัตถุประสงค์

บริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งำนท่ีทำำ
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกิจการประปา

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำาเนินงานเกี่ยวกับงานกิจการประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ-

๔๐๐,๐๐๐



๓๑
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนกำรพำณิชย์
งาน งานกิจการสถานธนานุบาล งานกิจการประปา งานตลาด งานโรงฆ่าสัตว์ รวม

งบ ๐๐๓๓๑ ๐๐๓๓๒ ๐๐๓๓๓ ๐๐๓๓๔
งบบุคลากร  -    -    -    -    -   
งบดำาเนินการ  -    -    -   
งบลงทุน  -    -    -    -    -   
งบรายจ่ายอื่นๆ  -    -    -    -    -   
งบเงินอุดหนุน  -    -    -    -    -   

รวม  -    -    -   

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐



๓๒
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานงบกลาง

วัตถุประสงค์

งำนท่ีทำำ

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
สำานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบล งบประมาณ บาท

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑.  เพื่อการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานสวัสดิการของบุคลากรในองค์กร
๒.  เพื่อดำาเนินงานกิจการเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย

๑.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างของ อบต.
๒.  เงินสำารองจ่ายไว้ใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้า
๓.  เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.)
๔.  เงินสมทบกองทุนบำาเหน็จบำานาญลูกจ้างประจำา (กสจ.)
๕.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน (อบต.)
๖.  เงินบำาเหน็จลูกจ้างประจำา

๕๐๓,๓๐๙



๓๓
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย
องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น

อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

แผนงำนงบกลำง
งาน งบกลาง รวม

งบ ๐๐๔๔๑
งบบุคลากร  -    -   
งบดำาเนินการ  -    -   
งบลงทุน  -    -   
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน  -    -   

รวม

๕๐๓,๓๐๙ ๕๐๓,๓๐๙

๕๐๓,๓๐๙ ๕๐๓,๓๐๙



๓๔
ข้อบัญญัติ

ขององค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น
อำาเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี ๒๕๕๖ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น 
และโดยอนุมัติของนายอำาเภอบุ่งคล้า ดังต่อไปน้ี 

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี

แผนงำน ยอดรวม
ด้ำนบริหำรทั่วไป

แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด้ำนบริกำรชุมและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  -     
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

ด้ำนกำรดำำเนินงำนอ่ืน
แผนงานงบกลาง

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

งบประมาณรายจ่ายประจำา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยท่ีเปน็การสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘๗
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหารส่วนตำาบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงตรา

ข้อ ๑.  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลนี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ขอ้ ๒.  ขอ้บัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕
ข้อ ๓  งบประมาณรายจา่ยประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ให้ต้ังจ่ายเป็นจำานวนรวมทัง้สิน้ ๑๕,๖๔๑,๐๐๐ บาท

ขอ้ ๔.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

๗,๕๖๐,๗๔๙
๒๐,๐๐๐

๓,๔๗๖,๗๑๒
๗๖๐,๗๘๐

๒๒,๐๐๐
๒,๒๒๙,๙๕๐

๑๕๕,๐๐๐
๔๘๒,๕๐๐

๓๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐

๕๐๓,๓๐๙
๑๕,๖๔๑,๐๐๐



๓๕

งบ ยอดรวม
งบบุคลากร  -
งบดำาเนินการ  -
งบลงทุน  -
งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  -
งบเงินอุดหนุน  -

เป็นตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำาบล

องค์การบริหารส่วนตำาบลน้ี

ลงนาม

นายองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น
อนุมัติ

ลงนาม

นายอำาเภอบุ่งคล้า

ขอ้ ๕.  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ขอ้ ๖.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น  ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้

ขอ้ ๗.  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองเดิ่น  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัติ

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน                     พ.ศ.  ๒๕๕๕

(นายมนตรี  ถำ้าเล็บมือ)

(นายจีระพันธ์  บุณยะมัต)



 

 

๘ 

ส่วนที่  ๒ 
 

 
ข้อบัญญตั ิ

 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 
 

ของ 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิน่ 
 

อ าเภอบุ่งคล้า  จงัหวัดบึงกาฬ 
 



 ๓๖ 

ส่วนที่  ๓ 
 
 
 

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 

ของ 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 

 
 

- ประมาณการรายรับ 
- รายจ่ายตามแผนงาน 
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน 

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 

 



 ๓๗ 
รายรับ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น   ๑๕,๖๔๑,๐๐๐  บาท   ดังนี้ 
ก. รายได้ภาษีอากร   รวมทั้งสิ้น   ๘,๕๖๐,๐๐๐  บาท    แยกเป็น 

๑.  หมวดภาษีอากรรวม    ๘,๕๖๐,๐๐๐  บาท   
 ๑.๑   ภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน  ๘๒,๒๐๐  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๒   ภาษีสรรพสามิต  จ านวน ๑,๓๔๐,๐๐๐  บาท ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๓   ภาษีสุรา  จ านวน  ๕๙๐,๐๐๐  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๔  ภาษีมูลค่าเพ่ิม  จ านวน  ๖,๑๐๐,๐๐๐  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๕  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน ๒๓,๖๐๐  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๖  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จ านวน ๑๓,๐๐๐  บาท ค าชี้แจง  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๗  ภาษีป้าย  จ านวน  ๑,๒๐๐  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๘  ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน  จ านวน    -   บาท ค าชี้แจง เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้รับงบประมาณ ปี
นี้จึงไม่ได้ประมาณการไว ้
 ๑.๙  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จ านวน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๑๐  ค่าภาคหลวงแร่   จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๑๑  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท   ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๑๒  ค่าธรรมเนียมเจาะน้ าบาดาล  จ านวน   -   บาท  ค าชี้แจ้ง   เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้รับ
งบประมาณ ปีนี้จึงไม่ได้ประมาณการไว้ 
 
 
 
 



 ๓๘ 
 
ข.   รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร     รวมทั้งสิ้น   ๖๘๑,๐๐๐  บาท   แยกเป็น 

๑. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    รวม      ๗๙,๐๐๐  บาท  
 ๑.๑  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและยาสูบ  จ านวน   -    บาท ค าชี้แจง เนื่องจากปีที่แล้ว
ไม่ได้รับงบประมาณ ปีนี้จึงไม่ได้ประมาณการไว้ 
 ๑.๒  ค่าปรับผู้ท าผิดกฎจราจร จ านวน   -    บาท ค าชี้แจง   เนื่องจากปีท่ีแล้วไม่ได้รับงบประมาณ 
ปีนี้จึงไม่ได้ประมาณการไว้ 
 ๑.๓  ค่าปรับการผิดสัญญา  จ านวน  ๖,๕๐๐   บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๔  ค่าปรับผู้ใช้น้ า  จ านวน   -    บาท   ค าชี้แจง เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้รับงบประมาณ ปีนี้จึงไม่ได้
ประมาณการไว้ 
 ๑.๕  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน  จ านวน  -   บาท ค าชี้แจง  เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้รับ
งบประมาณ ปีนี้จึงไม่ได้ประมาณการไว้ 
 ๑.๖  ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๗  ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย  จ านวน ๗๐,๐๐๐  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่ากับปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๑.๘  ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ (จดทะเบียนพาณิชย์)  จ านวน  ๕๐๐  บาท  ค าชี้แจง  เนื่องจากปีที่แล้ว
ไม่ได้ประมาณการไว ้
 ๒. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวนรวม   ๒๙,๐๐๐  บาท   
 ๒.๑  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จ านวน  ๒๙,๐๐๐  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่
ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๒.๒  ค่าเช่าครุภัณฑ์  จ านวน   -   บาท ค าชี้แจง เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้รับงบประมาณ ปีนี้จึงไม่ได้
ประมาณการไว้ 

๓.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์ จ านวน  ๕๒๓,๐๐๐  บาท 
 ๒.๓  รายได้จากกิจการประปา  จ านวน  ๕๒๓,๐๐๐    บาท   ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าในปี
ที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๔.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวนรวม    ๕๐,๐๐๐  บาท   
 ๔.๑  ค่าขายแบบพิมพ์ค าร้อง  จ านวน  -   บาท  ค าชี้แจง เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้รับงบประมาณ ปีนี้
จึงไม่ได้ประมาณการไว้ 



 ๓๙ 
 ๔.๒  เงินที่มีผู้อุทิศให้  จ านวน  -   บาท ค าชี้แจง เนื่องจากปีท่ีแล้วไม่ได้รับงบประมาณ ปีนี้จึง
ไม่ได้ประมาณการไว้ 
 ๔.๓  ค่าขายแบบแปลน   จ านวน   ๔๐,๐๐๐  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๔.๔  รายได้อ่ืนๆ/ยกเลิกจดทะเบียนพาณิชย์/ค่าสมัครสอบ จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท ค าชี้แจง 
ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 
 ๔.๕  รายได้อ่ืนๆ  จ านวน   -   บาท  ค าชี้แจง  เนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้รับงบประมาณ ปีนี้จึงไม่ได้
ประมาณการไว้ 
ค.   เงินช่วยเหลือ 

หมวดเงินอุดหนุน  รวม ๖,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
 -เงินอุดหนุน  จ านวน  ๖,๔๐๐,๐๐๐  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับ โดยตรวจสอบและเทียบเคียงกับท่ีรับจริง 

 
 

  



 ๔๐ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     ๖,๒๗๔,๓๖๖ บาท         แยกเป็น     
๑.   งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม    ๔,๐๙๕,๖๑๖ บาท   แยกเป็น    

๑.๑  ประเภทเงินเดือน   (ฝุายการเมือง)  ตั้งไว้รวม   ๑,๙๖๔,๕๒๐      บาท  แยกเป็น  
(๑)   เงินเดือน นายก อบต. / รองนายก อบต.    ตั้งไว้รวม  ๔๙๕,๘๔๐  บาท  ตาม

รายละเอียด ดังนี้ 
-เงินเดือนนายก อบต.  ตั้งไว้รวม  ๒๓๖,๑๖๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต.                 

ในอัตราเดือนละ  ๑๙,๖๘๐  บาท จ านวน  ๑๒  เดือน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป   

-เงินเดือนรองนายก อบต. ตั้งไว้รวม  ๒๕๙,๖๘๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก 
อบต.  ในอัตราเดือนละ  ๑๐,๘๒๐  บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน  จ านวน ๒ คน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

(๒)  เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. / รองนายก อบต.  ตั้งไว้  ๓๘,๔๐๐  
บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 -เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. ตั้งไว้รวม  ๑๙,๒๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. ในอัตราเดือนละ ๑,๖๐๐  บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

 -เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. ตั้งไว้รวม  ๑๙,๒๐๐  บาท  เพ่ือ
จ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ  ๘๐๐  บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน  จ านวน  
๒  คน     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

(๓)  เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. / รองนายก อบต.   ตั้งไว้  ๓๘,๔๐๐  บาท  ตาม
รายละเอียด ดังนี้  

-เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. ตั้งไว้รวม  ๑๙,๒๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษนายก อบต. ในอัตรา เดือนละ ๑,๖๐๐ บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

-เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. ตั้งไว้รวม  ๑๙,๒๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ ๘๐๐ บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน  จ านวน  ๒  คน  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   



 ๔๑ 
(๔)  เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว้  ๘๒,๕๖๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในอัตราเดือนละ  ๖,๘๘๐  บาท  จ านวน  ๑๒  
เดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

(๕)  เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. , ประธานสภาฯ , รองประธานสภา,  ตั้ งไว้  
๑,๓๐๙,๓๒๐  บาท  เพ่ือจ่ายให้แก่ 

-ประธานสภาฯ เดือนละ ๑๐,๘๒๐ บาท  จ านวน ๑๒  เดือน  เป็นเงิน  ๑๒๙,๘๔๐  
บาท 

-รองประธานสภาฯ เดือนละ ๘,๘๕๐ บาท จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๑๐๖,๒๐๐  บาท 
-เลขานุการสภาฯ  เดือนละ  ๖,๘๘๐  บาท  จ านวน ๑๒ เดือน เป็นเงิน ๘๒,๕๖๐ บาท 
-สมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๑๒  คน  เดือนละ  ๖,๘๘๐  บาท  จ านวน  ๑๒  เดือน                                       

เป็นเงิน ๙๙๐,๗๒๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  
๑.๒  ประเภทเงินเดือน  (ฝุายประจ า)  ตั้งไวร้วม    ๒,๑๓๑,๐๙๖   บาท  แยกเป็น 

(๑)  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้รวม  ๑,๓๑๐,๓๓๖  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

(๒)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๗๔,๔๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งาน
บริหารทั่วไป   

(๓) เงินประจ าต าแหน่ง   ตั้งไว้   ๔๒,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ให้แก ่            
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในอัตราเดือนละ  ๓,๕๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

(๔)  ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้  ๑๔๒,๓๒๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าและเงินเพ่ิม
ค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

(๕)  เงินเพิ่มต่างๆ ของลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้  ๔๕,๘๔๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวให้แก่ลูกจ้างประจ า  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร
ทั่วไป   

(๖)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๓๓๙,๘๔๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพ่ิมค่าจ้าง
ประจ าปี  ให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

(๗)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๑๗๑,๓๖๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

(๘)  เงินอ่ืน ๆ  ตั้งไว้   ๕,๐๐๐   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
 



 ๔๒ 
๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม    ๒,๐๕๐,๐๕๐   บาท  แยกเป็น 

๒.๑  ค่าตอบแทน  ตั้งไว้   ๒๘๘,๕๕๐  บาท       แยกเป็น 
๒.๑.๑  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบล   ตั้งไว้รวม    ๑๓๖,๕๕๐   บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
(๑) ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งไว้  

๑๑๑,๕๕๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ( เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป   

(๒) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.  ตามค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่  ตั้ง
ไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.  ตามค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่หรือ
มอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

(๓) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้ง
ไว้  ๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเดิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

๒.๑.๒  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ในกรณี
ที่มีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

๒.๑.๓  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๔๒,๐๐๐   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ในกรณีที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

๒.๑.๔  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลและคณะผู้บริหารในกรณีที่ใช้สิทธิเบิกตามระเบียบ    ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    

๒.๑.๕  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  ๖๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ผู้บริหาร, พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

๒.๒  ค่าใช้สอย ตั้งไว้    ๙๔๒,๐๐๐   บาท    แยกเป็น 
๒.๒.๑  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  ๑๕๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็น 

-  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-  ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก 
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการรับใช้ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ 
-  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน 



 ๔๓ 
-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
-  ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 
-  ค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องประชุมและอาคาร 
-  ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์   
-  ค่าจัดท าเว็บไซต์ 
-  ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
-  ค่าจ้างเหมาคนงานท าความสะอาด 
-  ค่าติดตั้งไฟฟ้าอาคาร ค่าติดตั้งประปา เป็นต้น    
-  อ่ืน ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร

ทั่วไป 
๒.๒.๒  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์,  เครื่องพิมพ์ดีด,  เครื่องตัดหญ้า,  ตู้, โต๊ะ ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

๒.๒.๓  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้รวม    ๒๐,๐๐๐    บาท    
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่มาตรวจเยี่ยมแนะน าการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

(๒) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น , คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ,การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป   

๒.๒.๔  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้รวม     ๗๕๒,๐๐๐   บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก    ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสั มมนา   
ผู้บริหาร, สมาชิกสภา  ,พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป   

(๓) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ  จ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 



 ๔๔ 
(๔)  ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. สัญจรพบประชาชน  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   
(๕) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง   ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งที่ว่างและกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่และกรณีอ่ืนๆ) , ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งสภา
ผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหาร
ทั่วไป   

(๖) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ  เช่น  ปีใหม่  
สงกรานต์  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

(๗)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 

(๘) ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคม    ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  จัดประชุมเวทีประชาคมต าบล  เพ่ือน าข้อมูลมาจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น        ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

(๙) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการเครือข่าย  INTERNET   ตั้งไว้  ๖๕,๐๐๐  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการ  INTERNET  ตลอดจนการติดตั้งและปรับปรุงพัฒนาระบบ
สารสนเทศ, การบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ให้มีความพร้อมในการบริการประชาชน  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

(๑๐) ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  

(๑๑) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาทางสังคม  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาทางสังคม  การให้ความช่วยเหลือถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านต่างๆ  เช่น  ด้าน
อาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศ  การสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มสตรี ตลอดจนปัญหาทางสังคมอ่ืนๆ    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

(๑๒)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการด าเนินงานโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข แบบ ABC  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 



 ๔๕ 
(๑๓)  ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ตั้งไว้  

๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการว่างงานหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

(๑๔)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชนและพัฒนาสตรีใน
ด้านต่างๆ การส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงานท้องถิ่น การให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่
ประชาชนในพ้ืนที่  การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
การส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงใน
ครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 

(๑๕)  โครงการสนับสนุนในการอ านวยการของสถานท่ีกลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าว
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้  ๒๒,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

(๑๖)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาของผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และ
ลูกจ้าง    ตั้งไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นเป็นค่าศึกษาดูงานนอกสถานที่  ส าหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, 
พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้าง, พนักงานจ้างหรือข้าราชการองค์กรเอกชน, กลุ่มพลังมวลชน, ผู้น าหมู่บ้านในพ้ืนที่   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  

(๑๗)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงทัศนียภาพและส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

๒.๓  ค่าวัสดุ ตั้งไว้    ๒๓๐,๐๐๐     บาท  แยกเป็น 
๒.๓.๑  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้

ส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

๒.๓.๒  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างห้องน้ า กระดาษช าระ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป 

๒.๓.๓  ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อ
วัสดุยานพาหนะและขนส่งของ อบต. เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ตลับลูกปืน ฟิล์มกรองแสง หม้อน้ า 
กันชน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

๒.๓.๔ ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้  ๘๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อ
น้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นของยานพาหนะและเครื่องจักร เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันดีเซล  น้ ามันจาระบี 
น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   



 ๔๖ 
๒.๓.๕  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า

จัดท ารายงานการปฏิบัติงานประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     งานบริหาร
ทั่วไป   

๒.๓.๖  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่น แผ่นดิสก์ หมึก โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

๒.๓.๗  ค่าหนังสือพิมพ์  วารสาร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์  วารสารต่างๆ ส าหรับที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน, ที่ท าการ อบต. ค่าด าเนินการใน
การจัดท าหนังสือภูมิปัญญาท้องถิ่นของต าบลหนองเดิ่น, ค่าจัดซื้อวารสารเพ่ือพัฒนาความรู้แก่ท้องถิ่น   ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

๒.๔   หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้รวม    ๕๘๙,๕๐๐    บาท      แยกเป็น 
๒.๔.๑  ประเภทค่าไฟฟูา   ตั้งไว้รวม    ๕๐๒,๕๐๐    บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ค่าไฟฟูาส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งไว้  ๙๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าไฟฟ้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

(๒)  ค่าไฟฟูาลานกีฬาเอนกประสงค์  ตั้งไว้  ๓,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารทั่วไป   

(๓) ค่าไฟฟูาปูอมยามต ารวจชุมชน  ตั้งไว้  ๖,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าป้อม
ยามต ารวจชุมชน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

(๔) ค่าไฟฟูากิจการประปา ตั้งไว้  ๔๐๐,๐๐๐ บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการ
ประปาตั้งจ่ายจากเงินรายได้  จ านวน  ๙๙,๙๖๔ บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน จ านวน ๓๐๐,๐๓๖ บาท
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  

(๕) ค่าไฟฟูาศูนย์ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  ๓,๕๐๐ บาท                
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

๒.๔.๒  ประเภทค่าน้ าประปา  - ไม่ได้ตั้งไว้ - 
๒.๔.๓  ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานด้านบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   
 ๒.๔.๔ ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่า                     

ตู้ไปรษณีย์   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

๒.๔.๕  ประเภทค่าบริการอินเตอร์เน็ต  ตั้งไว้  ๗๒,๐๐๐   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตรายเดือนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานด้าน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   



 ๔๗ 
 
 
 

๓.   งบลงทุน  ตั้งไว้รวม      ๖๘,๗๐๐   บาท  แยกเป็น 
๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม    ๖๘,๗๐๐    บาท  แยกเป็น  

๓.๑.๑  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์,  เครื่องถ่ายเอกสาร, เครื่องอัด
ส าเนา ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป  

๓.๑.๒  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ตั้งไว้    ๙,๕๐๐   บาท แยกเป็น 
  (๑)  ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย  ตั้งไว้  ๙,๕๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย  จ านวน ๑ เครื่อง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป 

๓.๑.๓  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๒๙,๒๐๐  บาท  แยกเป็น 
 (๑)  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  ๒  บาน  ตั้งไว้  ๔,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ 
บาน จ านวน  ๑  ตู้   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป 

   (๒)  ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อ
คอมพิวเตอร์ส านักงานพร้อมอุปกรณ์  จ านวน ๑ ชุด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป    งานบริหารทั่วไป  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังต่อไป 
 ๑. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz  
     หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 

 ๒. มีแผงวงจรหลัก (Main board) ที่มีความเร็วบัส (FSB/HTT) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐     
     MHz  จ านวน ๑ หน่วย 

 ๓. มีส่วนควบคุมการแสดงผลที่มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB 

   ๔. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๒ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
 ๕. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
     ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
 ๖. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
 ๗. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ ๑๐/๑๐๐/๑,๐๐๐ Mbps จ านวนไม่น้อยกว่า  
      ๑ ช่อง 
 ๘. มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ x ๑,๐๒๔ pixel, มี  
     Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว                   
      จ านวน ๑ หน่วย 
 ๙.  โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  โต๊ะ 



 ๔๘ 
  (๓)  ค่าซื้อโต๊ะท างาน ระดับ ๓-๖  ตั้งไว้  ๒,๖๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโต๊ะ
ท างานระดับ ๓-๖ จ านวน  ๑ ตัวๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารทั่วไป 

    (๔)  ค่าซื้อเก้าอ้ีท างาน  ตั้งไว้  ๒,๖๐๐ บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเก้าอ้ีท างานบุนวม
ล้อเลื่อนขาแสนต์เลดอย่างดี  จ านวน  ๑ ตัว ๆ ละ ๒,๖๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป     งานบริหารทั่วไป  
 ๓.๒  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  -ไม่ได้ตั้งไว้- 

 

๔.   งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม      ๖๐,๐๐๐      บาท     แยกเป็น 
๔.๑  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    -ไม่ได้ตั้งไว้- 

 ๔.๒  อุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้       ๖๐,๐๐๐      บาท    แยกเป็น 
(๑) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า ตามโครงการรับบริจาคโลหิต ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ 

บาท เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า ในการด าเนินงานตามโครงการรับบริจาคโลหิต   ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   

(๒) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า ตามโครงการท้องท่ีท้องถิ่นพบประชาชน   ตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายอุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้าในการด าเนินงานโครงการท้องที่ท้องถิ่นพบ
ประชาชน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) 

(๓)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า ตามโครงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเฝูาระวังยา
เสพติด  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ืออุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้าในการด าเนินงานโครงการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดเฝ้าระวังยาเสพติด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) 

(๔)  อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า ตามโครงการรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุน
กิจกรรมกาชาดอ าเภอบุ่งคล้า   ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ืออุดหนนุที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้าในการ
ด าเนินงานโครงการโครงการรณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมกาชาดอ าเภอบุ่งคล้า  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  (จะด าเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด) 
 ๔.๓  อุดหนุนเอกชน  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
 ๔.๔  อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  -ไม่ได้ตั้งไว้-         

  



 ๔๘ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  ส่วนการคลัง 
 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     ๑,๕๖๔,๔๒๓   บาท แยกเป็น 
๑.   งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  ๑,๓๒๕,๘๒๓    บาท   แยกเป็น    

๑.๑   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๑.๒  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้รวม  ๑,๓๒๕,๘๒๓  บาท    แยกเป็น 

(๑)  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๗๔๖,๖๒๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน ๕  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  

(๒)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๑๘๓,๓๘๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิม
การครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งาน
บริหารงานคลัง  

 (๓)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๓๓๕,๘๒๓ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพ่ิมค่าจ้าง
ประจ าปี  ให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน ๓  อัตรา   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    
งานบริหารงานคลัง  

 (๔)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๕๖,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงาน
คลัง  

 (๕)  เงินอ่ืน ๆ  ตั้งไว้   ๔,๐๐๐    บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
จ้างตามภารกิจตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดหนองคาย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

  
๒.  งบด าเนินการ      ตั้งไว้รวม   ๒๓๐,๖๐๐   บาท 

๒.๑  ค่าตอบแทน    ตั้งไว้   ๑๖๓,๖๐๐  บาท       แยกเป็น 
๒.๑.๑  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน

ต าบล   ตั้งไว้รวม  ๙๐,๒๐๐   บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
(๑)  ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี))  ตั้งไว้  

๙๐,๒๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง  



 ๔๙ 
๒.๑.๒  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา   ตั้งไว้  ๑,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ,  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ในกรณีที่
มีค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานในบริหารทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  

๒.๑.๓  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๓๘,๔๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ในกรณีที่ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

 ๒.๑.๔  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตั้งไว้  ๔,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลในกรณีที่ใช้สิทธิเบิกตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปราก
กฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง 

๒.๑.๕  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  

๒.๒  ค่าใช้สอย ตั้งไว้   ๔๗,๐๐๐ บาท    แยกเป็น 
๒.๒.๑   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ไม่ได้ตั้งไว้ -    
๒.๒.๒  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   ๗,๐๐๐  บาท  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น   คอมพิวเตอร์,  ตู้ , โต๊ะ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลัง  

 ๒.๒.๓  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ตั้งไว้รวม  ๔๐,๐๐๐  บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง         ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก    ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป     
งานบริหารงานคลัง  

๒.๓  ค่าวัสดุ ตั้งไว้    ๑๕,๐๐๐   บาท  แยกเป็น 
๒.๓.๑  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้    ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้

ส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารงานคลัง  

๒.๓.๒  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว - ไม่ไดต้ั้งไว้  - 
๒.๓.๓  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  

เช่น  แผ่นดิสก์   หมึก  โปรแกรมอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารการคลัง   

๒.๔      หมวดค่าสาธารณูปโภค    ตั้งไว้รวม   ๕,๐๐๐  บาท      แยกเป็น 



 ๕๐ 
๒.๔.๑ ประเภทค่าไปรษณีย์   ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร    ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  
 

๓.   งบลงทุน  ตั้งไว้รวม   ๘,๐๐๐    บาท 
๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม   ๘,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
 ๓.๑.๑  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๘,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 

(๑)  ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก  ๒  บาน  ตั้งไว้  ๘,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็ก  ๒  บาน  
เพ่ือเก็บเอกสารและหนังสืออ่ืน จ านวน  ๒  ตู้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง 
 
๔.  งบเงินอุดหนุน   -ไม่ได้ตั้งไว้- 

๔.๑  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๔.๒  เงินอุดหนุนส่วนราชการ     -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๔.๓  เงินอุดหนุนเอกชน   -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๔.๔  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์   - ไม่ได ้ตั้งไว้ - 

   
  

   
  
 
  
 



 ๕๑ 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า    จังหวัดบึงกาฬ 
รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงานส่วนโยธา 
 
งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้ท้ังสิ้น    ๒,๒๐๘,๙๕๐   บาท  แยกเป็น    
๑.   งบบุคลากร   ตั้งไว้รวม  ๖๘๔,๒๐๐ บาท  แยกเป็น   
 ๑.๑   เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)   -ไม่ได้ตั้งไว้-    
 ๑.๒   ประเภทเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)   ตั้งไว้   ๖๘๔,๒๐๐   บาท   แยกเป็น    
 (๑)  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ตั้งไว้รวม   ๓๕๗,๗๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน 
พนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ต าแหน่งหัวหน้าส่วนโยธาและนายช่างโยธา  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    (๒)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวให้พนักงานส่วนต าบล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนเคหะและชุมชน  งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
 (๓)  ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้   ๒๒๕,๖๔๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างและเงินเพ่ิมค่าจ้าง
ประจ าปีให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน  ๓ อัตรา คือ  ผู้ช่วยนายช่างโยธา ,ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
  (๔)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้    ๗๘,๓๖๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครอง
ชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๓  อัตรา    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 (๕)   เงินอ่ืนๆ ตั้งไว้  ๒,๕๐๐  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

๒. งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  ๓๒๑,๗๕๐  บาท  แยกเป็น 
 ๒.๑  ค่าตอบแทน   ตั้งไว้    ๑๒๖,๗๕๐    บาท  แยกเป็น 
  ๒.๑.๑ ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น  
ตั้งไว้  ๖๐,๗๕๐   บาท  ตามรายละเอียดดังนี้  
 (๑) เงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ    ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ และค่าตรวจรับพัสดุตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเดิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 



 ๕๒ 

 
 (๒) ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ตั้งไว้  
๕๐,๗๕๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล , พนักงานจ้าง  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ๒.๑.๒  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   - ไม่ได้ตั้งไว้ - 
 ๒.๑.๓  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร - ไม่ได้ตั้งไว้ -   
 ๒.๑.๔  ประเภทเงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ๒.๑.๕  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  ๓๖,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ในกรณีที่ใช้สิทธิค่าเช่าบ้านตามระเบียบ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 

   ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้   ๖๐,๐๐๐   บาท     แยกเป็น 
 ๒.๒.๑ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   -ไม่ได้ตั้งไว ้-   
 ๒.๒.๒  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน(รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติวงเงินไม่เกิน  ๕.๐๐๐ บาท)   ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ๒.๒.๓  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้  
๔๐,๐๐๐   บาท      ตามรายละเอียดดังนี้ 
 (๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้    ๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
 ๒.๓  ค่าวัสดุ ตั้งไว้  ๑๓๕,๐๐๐   บาท  แยกเป็น 
 ๒.๓.๑  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน   ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานต่างๆ  เช่น  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  หมึก  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เทปใส กระดาษคาร์บอน ลวด
เย็บกระดาษ กาว  ชอล์ก  แปรงลบกระดาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  
ตรายาง  ธงชาติ  ซองจดหมาย  เครื่องดับเพลิง  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที่ พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ กระดานด า รวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ  เครื่องค านวณเลข ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ๒.๓.๒  ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น   โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ผังแสดง
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วงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ โคมฉายสปอร์ตไลท์ หัวแร้งไฟฟ้า  เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ   หลอดไฟฟ้า 
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  คอนเดนเซอร์ หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ บัลลาสต์ 
สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า สายเคเบิล  อุปกรณ์ซ่อมแซมงานไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไขควง คีมต่างๆ   ฯลฯ   
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ๒.๓.๓  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ต่างๆ เช่น แผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์ หรือแถบพิมพ์ส าหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Borad) เมมโมรีชิป (Memory Chip)  เมาส์ 
(Mouse) เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ๒.๓.๔  ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   - ไม่ได้ตั้งไว้ -  
 ๒.๓.๕  ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นส าหรับเครื่องสูบน้ าล้างถังประปา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 ๒.๓.๖  ประเภทค่าวัสดุประปา ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐   บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ในการด าเนินกิจการประปาหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน  ขยายเขตวางท่อประปา ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล เช่น สารส้ม คลอรีน ท่อน้ า ข้อต่อ ประตูน้ า กาว เทปพันเกลียว มาตรวัดน้ า ตลอดจนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับประปา ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 
 ๒.๓.๗  ประเภทค่าวัสดุส ารวจ  - ไม่ได้ตั้งไว้ - 
 ๒.๓.๘  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ต่างๆ  เช่น ไม้ต่างๆ น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง  
สังกะสี ยางมะตอย ตะปู  ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิ่ว ขวาน สว่าน เลื่อย กบไสไม้ เหล็กเส้น  เหล็กแบบ  
เหล็กแผ่น เหล็กฉาก  เหล็กตัวซี  ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างหน้า เสาคอนกรีต  ลวด
หนาม  ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
 ๒.๓.๙  ประเภทค่าวัสดุงานช่าง   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานช่าง   
เช่น กระดาษไข หมึก ปากกาเขียนแบบ  อุปกรณ์ซ่อมแซมงานไฟฟ้า ไขควงลองไฟ  ไขควงส าหรับงานไฟฟ้า  คีม
ปากจิ้งจก คีมปากแหลม  คีมปอกสาย  ตลับเมตร  ปะแจ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

๓.  งบลงทุน ตั้งไว้รวม  ๑,๒๐๓,๐๐๐  บาท  แยกเป็น   
 ๓.๑   ค่าครุภัณฑ์  ตั้งไว้รวม    ๘๓,๐๐๐   บาท  แยกเป็น 



 ๕๔ 

 
 ๓.๑.๑   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์    ตั้งไว้  ๔๓,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   เช่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ าหมู่บ้าน  ประกอบ ดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน     ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
 ๓.๑.๒  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  ตั้งไว้  ๓๖,๐๐๐   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ 
 (๑)  ค่าจัดซื้อปั๊มจุ่มสูบน้ าลึก(ซับเมอร์ส)  ขนาด ๑.๕  แรง   จ านวน  ๒  ชุด ส าหรับสูบน้ า
จากบ่อบาดาล งบประมาณ  ๓๖,๐๐๐   บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
                   ๓.๑.๓  ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  ตั้งไว้  ๔,๐๐๐ บาท 
 (๓)  ค่าซื้อตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน  ตั้งไว้  ๔,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เหล็กกระจก
บานเลื่อนเก็บเอกสารและหนังสือ  จ านวน  ๑  ตู้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   ๓.๑.๔  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     -ไม่ได้ตั้งไว้- 
 ๓.๑.๕  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  -ไม่ได้ตั้งไว้ -   
 ๓.๑.๖   ประเภทครุภัณฑ์ส ารวจ    - ไม่ได้ตั้งไว้  - 
 
๓.๒   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  ๑,๑๒๐,๐๐๐  บาท  แยกตามรายละเอียดดังนี้  
 ๓.๒.๑ ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้รวม    ๑,๑๒๐,๐๐๐   บาท  แยกเป็น 
 ๑. โครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาบ้านหนองเดิ่นท่า(คุ้มโนนสีทอง)  หมู่ที่ ๑   ตั้งไว้   
๑๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารื้อ ขนย้ายหอถังระบบประปาจากที่ท าการ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองเดิ่น น าไปประกอบติดตั้งที่ใหม่(คุ้มโนนสีทอง)  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
๕ นิ้ว  จ านวน  ๑  บ่อ ,ปั๊มน้ าซับเมอร์ส ขนาด  ๑.๕ Hp  จ านวน  ๑  ตัว และถังเก็บน้ า  PVC  ขนาดความจุน้ า  
๑,๖๐๐  ลิตร  จ านวน  ๔  ถัง เชื่อมต่อท่อเมนประปาและไฟฟ้าให้ใช้งานได้  ตามรูปแบบรายการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นก าหนด  พร้อมป้ายโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
 ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่  ๒  ตั้งไว้  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างรางระบายน้ า  ขนาด  ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐  เมตร หนา  ๐.๑๐ เมตร  ความยาว  ๖๘  เมตร  ฝาปิด
แบบเหล็กแผ่นเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง   ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นก าหนด  
พร้อมป้ายโครงการ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ที่  ๓  ตั้งไว้  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ า  ขนาด  ๐.๕๐ เมตร  ลึก  ๐.๕๐  เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร  ความยาว  ๖๗  เมตร ตัดผ่านถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  ๒  จุด  ฝาปิดแบบเหล็กแผ่นเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง   ตามรูปแบบรายการที่



 ๕๕ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นก าหนด พร้อมป้ายโครงการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเดิ่น  
หมู่ที่  ๔  ตั้งไว้  ๒๘๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  
ยาว  ๑๒๓  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พ้ืนที่คอนกรีต  ๖๑๕  ตารางเมตร  ลงดินลูกรังไหล่ทาง  กว้างข้างละ  
๐.๕๐  เมตร  ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นก าหนด  พร้อมป้ายบอกโครงการ  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 ๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  สายที่ ๑  ถนนสายสวนยาง
นางสาวดอกรัก-สวนยางนายโชคดี, สายที่ ๒. ถนนสายเข้าฝายน้ าล้นบ้านห้วยเล็บมือ, สายที่ ๓. ถนนสายเข้า
นานายสดใส ลุนอุบล)    หมู่ที่  ๕  ตั้งไว้  ๑๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร จ านวน ๓ สาย โดยลงดินลูกรังรวม  ไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  ลบ.ม.  พร้อมเกลี่ยปรับผิว
จราจรให้เรียบร้อย  ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  ๖  ต้ังไว้  ๑๔๐,๐๐๐  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๖๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  พ้ืนที่คอนกรีต  ๓๐๐  ตารางเมตร  ลงดินลูกรังไหล่ทาง  กว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  ตามรูปแบบรายการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นก าหนด  พร้อมป้ายบอกโครงการ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 ๗. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเทพมีชัย –ชัยพร  หมู่ที่  ๗   ตั้งไว้  
๑๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเทพมีชัย –ชัยพร ตรงจุดที่ช ารุด 
ระยะทาง  ๓,๐๐๐ เมตร  โดยลงดินลูกรังซ่อมแซมจุดที่ช ารุด  ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  ๒,๐๐๐  ลบ.ม.  
พร้อมเกลี่ยปรับผิวจราจรให้เรียบร้อย  ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นก าหนด  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
๔.  งบเงินอุดหนุน   -ไม่ได้ตั้งไว้- 

๔.๑  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๔.๒  เงินอุดหนุนส่วนราชการ     -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๔.๓  เงินอุดหนุนเอกชน   -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๔.๔  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณประโยชน์   - ไม่ได ้ตั้งไว้ - 

 
             
 



 ๕๙ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคายบึงกาฬ 

รายจ่ายจ าแนกตามหน่วยงาน 
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   ๓,๙๕๙,๒๑๒     บาท  แยกเป็น    
๑.  งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  ๓๖๓,๔๒๗  บาท แยกเป็น 
 ๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   -  ไม่ได้ตั้งไว้ - 
 ๑.๒  เงินเดือนและค่าจ้างประจ า (ฝ่ายประจ า) ตั้งไว้  ๓๖๓,๔๒๗  บาท แยกเป็น 
  (๑)  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๓๒๘,๕๖๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
  (๒)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  ๒๙,๖๔๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการ
ครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
  (๓)  เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  (๔)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  (๕)  เงินอ่ืนๆ  ตั้งไว้  ๕,๒๒๗ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 
๒.  งบด าเนินการ    ตั้งไว้รวม     ๒,๔๘๘,๗๘๕  บาท  
 ๒.๑ ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  ๑๗๔,๕๔๘  บาท  แยกเป็น 
 ๒.๑.๑  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้
รวม   ๑๑๔,๗๔๘  บาท 
 (๑) ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)    ตั้งไว้  
๑๐๙,๗๔๘   บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) ให้แก่ 
พนักงานส่วนต าบล, ครูผู้ดูแลเด็ก,  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
  (๒) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  และค่าตรวจรับพัสดุตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา    



 ๖๐ 
 ๒.๑.๒  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้  ๑,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในกรณีที่ได้รับค าสั่งให้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 ๒.๑.๓ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
รักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
 ๒.๑.๔  ประเภทค่าเช่าบ้าน   ตั้งไว้ ๒๘,๘๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
 ๒.๑.๕  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   -ไม่ได้ตั้งไว้    
 ๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้รวม   ๒,๓๐๔,๒๓๗  บาท  
  ๒.๒.๑  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  ๒.๒.๒  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  ๒.๒.๓ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้  ๔๙๐,๐๐๐  แยกเป็น 
  (๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจ าปี เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 (๒) ค่าใช้จ่ายโครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจ าปี  เป็นเงิน  
๓๐,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 (๓) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท ตั้งจากเงิน
อุดหนุน  ปรากฏในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 
 (๔) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐   บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เด็กนักเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น ตั้ งจ่าย
จากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 (๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานส าคัญ  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  เช่นวันปิยมหาราช  วันเฉลิมพระชนมพรรษาหรือวันส าคัญทางศาสนา  
ค่าเตรียมการรับเสด็จ  ค่าจัดนิทรรศการต่างๆ พิธีเปิดอาคาร ฯลฯ  เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ 
 (๖)  ค่าใช้จ่ายในการส่งทีมกีฬาเข้าแข่งขัน ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งทีม
นักกีฬา สมาชิก อบต. พนักงาน ข้าราชการ ทีมกีฬาเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้นเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านกีฬาฯลฯตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  



 ๖๑ 
 (๗)  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันบัณฑิตน้อย  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาทตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาฯ 
 ๒.๒.๔  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
ตั้งไวร้วม  ๑,๘๑๔,๒๓๗ บาท  แยกเป็น 
 (๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้   ๗๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานลูกจ้าง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
 (๒) ค่าใช้จ่ายเพื่อบ ารุงรักษาเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน คอมพิวเตอร์  เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในส่วนการศึกษา  ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุน   
ปรากฏในแผนการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 (๓) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน  ตั้งไว้  ๕๒,๕๐๐  บาท
จ านวน 7 หมู่บ้านๆละ ๗,๕๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน   ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ 
 (๔)  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๕ ศูนย์  ตั้งไว้รวม 
๓๗๐,๗๖๐ บาท  แยกเป็น 
  ๔.๑ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่นท่า ตั้งไว้ 
๙๕,๘๘๖ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก  ๔๕  คน อัตรา ๗.๖๑   
บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๘๐   วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
  ๔.๒ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ตั้งไว้ 
๙๕,๘๘๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก  ๔๕  คน อัตรา ๗.๖๑   
บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๘๐   วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
  ๔.๓ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคังคา  ตั้งไว้ 
๙๓,๗๕๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก  ๔๔  คน อัตรา ๗.๖๑   
บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๘๐   วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
  ๔.๔ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเล็บมือ ตั้งไว้ 
๔๒,๖๑๖ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก  ๒๐  คน อัตรา ๗.๖๑   
บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๘๐   วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 
  ๔.๕ ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูสวาท ตั้งไว้ ๔๒,๖๑๖ 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็ก  ๒๐  คน อัตรา ๗.๖๑   บาท / 



 ๖๒ 
คน / วัน ระยะเวลา  ๒๘๐   วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 
 (๕) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  จ านวน  ๓   โรงเรียน ตั้งไว้  ๖๘๒,๖๑๗   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ส าหรับโรงเรียน (สพฐ) จ านวนเด็ก  ๓๔๕   คน  อัตรา.๗.๖๑  บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๖๐  วัน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แยกเป็น 
   (๖)  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน ๕ 
ศูนย ์ ตั้งไว้     ๖๓๓,๓๖๐    บาท  แยกเป็น 
    ๖.๑ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่นท่า ตั้งไว้  ๑๖๓,๘๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันส าหรับ
เด็ก จ านวน ๔๕  คน  อัตราคนละ ๑๓  บาท/วัน จ านวน ๒๘๐วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 ๖.๒  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ตั้งไว้  ๑๖๓,๘๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันส าหรับ
เด็ก จ านวน ๔๕  คน  อัตราคนละ ๑๓  บาท/วัน จ านวน ๒๘๐วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
  ๖.๓  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคังคา ตั้งไว้  ๑๖๐,๑๖๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันส าหรับ
เด็ก จ านวน ๔๔  คน  อัตราคนละ ๑๓  บาท/วัน จ านวน ๒๘๐วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
  ๖.๔  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเล็บมือ ตั้งไว้  ๗๒,๘๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
จ านวน ๒๐  คน  อัตราคนละ ๑๓  บาท/วัน จ านวน ๒๘๐วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
  ๖.๕  ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูสวาท ตั้งไว้  ๗๒,๘๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวันส าหรับเด็ก 
จ านวน ๒๐  คน  อัตราคนละ ๑๓  บาท/วัน จ านวน ๒๘๐วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 ๒.๓  ค่าวัสดุ   ตั้งไว้รวม   ๑๐,๐๐๐  บาท   แยกเป็น 
  ๒.๓.๑ ประเภทค่าวัสดุส านักงาน ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อของเครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา   
 
๓. งบลงทุน      ตั้งไว้   ๑๐๐,๐๐๐  บาท แยกเป็น 



 ๖๓ 
 ๓.๑   ค่าครุภัณฑ์   -ไม่ได้ตั้งไว้-    

๓.๒  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ตั้งไว้รวม  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  แยกเป็น 
๓.๒.๑  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

หนองเดิ่น  ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
 
๔. งบเงินอุดหนุน     ตั้งไว้รวม   ๑,๐๐๗,๐๐๐     บาท  แยกเป็น 
 ๔.๑  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   - ไม่ได้ตั้งไว้-  
 ๔.๒  อุดหนุนส่วนราชการ  ตั้งไว้  ๑,๐๐๗,๐๐๐   บาท   แยกเป็น  
 (๑) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ตามโครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้  
๑๘๙,๐๐๐   บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า จ านวน  ๖๕  คน  อัตรา
คนละ ๑๓  บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๐๐  วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 (๒) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ตามโครงการอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  
๓๖๑,๔๐๐    บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง จ านวน  ๑๓๙  คน  
อัตราคนละ  ๑๓  บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๐๐  วัน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 (๓) อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ ตามโครงการอาหารกลางวัน  ตั้งไว้  
๓๖๖,๖๐๐   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ จ านวน  ๑๔๑  คน  
อัตราคนละ ๑๓ บาท / คน / วัน ระยะเวลา  ๒๐๐  วัน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษางาน
ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 (๔)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง ตามโครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ตั้ง
ไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนเมืองอีสาน (โปงลาง) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 (๕)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ตามโครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด (โรงเรียนสีขาว) 
ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการโครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่ง เสพติด (โรงเรียนสีขาว)  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 (๖)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ  ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า   ตั้งไว้  
๒๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 
 (๗)  อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬ  ตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณี
ไทย-ลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐  บาท  เพ่ืออุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบึงกาฬในการด าเนินงานตามโครงการจัดงานแข่งขัน
เรือยาวประเพณีไทย-ลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๔ 
ประจ าปี ๒๕๕๖  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา



 ๖๔ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  (จะด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอ านวยการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๔ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น     ๓๓๗,๙๖๐  บาท   แยกเป็น    
๑.   งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  

๑.๑  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -ไม่ไดต้ั้งไว้- 
๑.๒  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)   -ไม่ได้ตั้งไว้- 

(๑)  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ตั้งไว้  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป   

  (๒)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล   -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  (๓)  เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  (๔)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  (๕)  เงินอ่ืนๆ  -ไม่ได้ตั้งไว้-   
 
๒.  งบด าเนินการ    ตั้งไว.้รวม    ๑๔๗,๙๖๐     บาท   แยกเป็น    

๒.๑  ค่าตอบแทน ตั้งไว้  ๑๖,๙๖๐  บาท       แยกเป็น 
๒.๑.๑  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล    

- ไม่ได้ตั้งไว้ -   
  ๒.๑.๒  ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ   (เงนิรางวัลประจ าปี)   ตั้งไว้  
๑๖,๙๖๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆให้แก่พนักงานส่วนต าบล , ลูกจ้างประจ า, พนักงานจ้าง  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

๒.๑.๓  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา - ไม่ได้ตั้งไว้ - 
๒.๑.๔  ประเภทค่าเช่าบ้าน      - ไม่ได้ตั้งไว้  - 
๒.๑.๕  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   - ไม่ได้ตั้งไว้ -   
๒.๑.๖  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล    -ไม่ได้ตั้งไว้-      

๒.๒  ค่าใช้สอย ตั้งไว้   ๑๒๙,๐๐๐    บาท    แยกเป็น 
๒.๒.๑  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้   ๗๘,๐๐๐   บาท  เ พ่ือจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาและบริการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   



 

 

๖๕ 
๒.๒.๒  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้   ๕๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือ

จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น  แพสูบน้ า  ท่อสูบน้ า  ท่อส่งน้ า  บ้านพักพนักงานสูบน้ า ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   

 ๒.๒.๓  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ   
ตั้งไว้รวม   ๑,๐๐๐    บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

(๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้ ๑,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๒,๐๐๐   บาท  เพ่ือจ่ายเป็น 
๒.๓.๑  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้    ๑,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้

ส านักงานต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป    งานบริหารทั่วไป 

๒.๓.๒  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๑,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันก๊าด  แก๊สหุงต้ม  จารบี  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน    ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 

 

๓.   งบลงทุน ตั้งไว้รวม       ๑๐,๐๐๐           บาท    เพื่อจ่ายเป็น 
๓.๑  ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม        ๑๐,๐๐๐       บาท  ดังนี้  

๓.๑.๑   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้   ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องสูบน้ า  เครื่องมือการเกษตร   มอเตอร์สูบน้ า  ปั๊มสูบน้ า   
ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าสูบน้ า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร 

 ๓.๒  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   -ไม่ได้ตั้งไว้- 
  
๔.  งบเงินอุดหนุน    -ไม่ได้ตั้งไว้- 
 ๔.๑  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    -ไม่ได้ตั้งไว้- 
 ๔.๒  อุดหนุนส่วนราชการ   -ไม่ได้ตั้งไว-้ 
 ๔.๓  อุดหนุนเอกชน    -ไม่ได้ตั้งไว้- 
 ๔.๔  อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  -ไม่ได้ตั้งไว้-         
 
   



 ๕๖ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

หน่วยงาน  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  ๗๘๐,๗๘๐  บาท  แยกเป็น  
๑.   งบบุคลากร  ตั้งไว้รวม ๒๗๘,๒๒๐ บาท  แยกเป็น    

๑.๑   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -ไม่ได้ตั้งไว้- 
๑.๒  เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ตั้งไว้รวม  ๒๗๘,๒๒๐ บาท    แยกเป็น 

(๑)  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  ๑๖๖,๙๒๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วน
ต าบลและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

(๒)  เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานส่วนต าบล  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
(๓) เงินค่าจ้างพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๘๑,๔๘๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพ่ิมค่าจ้างประจ าปี 

ให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

(๔) เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  ตั้งไว้  ๒๖,๕๒๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราว          
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

(๕) เงินอ่ืนๆ  ตั้งไว้  ๓,๓๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตามภารกิจตาม
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดบึงกาฬ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

๒.  งบด าเนินการ  ตั้งไว้รวม  ๔๕๘,๕๖๐  บาท   แยกเป็น    
๒.๑  ค่าตอบแทน   ตั้งไว้  ๒๑,๙๖๐ บาท    แยกเป็น 

๒.๑.๑  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้ง
ไว้  ๒๑,๙๖๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

(๑) ค่าตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งไว้  ๒๐,๙๖๐ 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)ให้แก่พนักงานส่วนต าบล, 
พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

(๒) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุและตรวจรับพัสดุ  ตั้งไว้ ๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดหาพัสดุ  และค่าตรวจรับพัสดุตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

๒.๑.๒  ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลา - ไม่ได้ตั้งไว้ - 
๒.๑.๓  ประเภทค่าเช่าบ้าน      - ไม่ได้ตั้งไว้ -    
๒.๑.๔  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   - ไม่ได้ตั้งไว้ -   



 ๕๗ 
๒.๑.๕  ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล      - ไม่ไดต้ั้งไว้ -                 

๒.๒  ค่าใช้สอย  ตั้งไว้  ๓๓๒,๖๐๐  บาท    แยกเป็น 
๒.๒.๑  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ตั้งไว้  ๒๔๗,๖๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น 

-  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
-  ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก 
-  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบรกิารรับใช้  ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์ 
-  ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน 
-  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
-  ค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะ และค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  
-  ค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องประชุมและอาคาร 
-  ค่าติดตั้งไฟฟ้าอาคาร ค่าติดตั้งประปา เป็นต้น   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
๒.๒.๒  ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน   - ไม่ได้ตั้งไว้ -   
๒.๒.๓  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  ตั้งไว้      

รวม  ๘๕,๐๐๐ บาท  ตามรายละเอียด ดังนี้ 
(๑)  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

(๒)  ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 

(๓)  ค่าจัดซื้อถังขยะชุมชน ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการจัดซื้อถังขยะ
ประจ าหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 (๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง         
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข 

๒.๓  ค่าวัสดุ  ตั้งไว้  ๑๐๔,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
๒.๓.๑  ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ ๑,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ 

เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ หมึกถ่ายเอกสาร  ตรายาง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 

๒.๓.๒  ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของ  เครื่องใช้
ต่างๆ  เช่น  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก  น้ ายาล้างห้องน้ า  กระดาษช าระ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 



 ๕๘ 
๒.๓.๓  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้ ๑,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ซึ่ง

ใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการของ อบต. เช่น ฟิล์ม กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี กระดาน ฯลฯ   ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

๒.๓.๔ ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามัน
เชื้อเพลิง และน้ ามันหล่อลื่นของรถบรรทุกขยะ เช่น   น้ ามันดีเซล น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

๒.๓.๕  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์    - ไม่ได้ตั้งไว้ -   

 
 
 
 
 
 
๓.   งบลงทุน  ตั้งไว้รวม  ๓๔,๐๐๐  บาท    แยกเป็น 

๓.๑  ค่าครุภัณฑ์  ๓๔,๐๐๐  บาท  
๓.๑.๑  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน งาน
บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

๓.๑.๒  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้ ๔,๐๐๐ บาท  
(๑) ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๒ บาน จ านวน ๑ ตู้ งบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

๔.  งบเงินอุดหนุน  ตั้งไว้รวม  ๑๐,๐๐๐ บาท   แยกเป็น 
 ๔.๑ เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ไม่ได้ตั้งไว้- 
 ๔.๒  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ต้ังไว้รวม ๑๐,๐๐๐ บาท  แยกเป็น   
  (๑)  อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองเดิ่น  ตามโครงการสุขาภิบาลอาหารงาน
หาดสีดา  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายอุดหนุน สถานีอนามัยต าบลหนองเดิ่นในการด าเนินงานตามโครงการสุขาภิบาล
อาหารงานหาดสีดา   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน   

 ๔.๓ เงินอุดหนุนเอกชน  -ไม่ได้ตั้งไว้- 
 ๔.๔  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  -ไม่ได้ตั้งไว้- 

 



 ๖๖ 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่น 
อ าเภอบุ่งคล้า   จังหวัดบึงกาฬ 

รายจ่ายงบกลาง 
 

๑.  รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้รวม  ๕๑๕,๓๐๙  บาท     แยกเป็น   
 ๑.๑   ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล              
ตั้งไว้   ๑๓๗,๐๖๔ บาท   เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองเดิ่นใน
อัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง   

๑.๒  ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์  ตั้งไว้  ๑๒,๐๐๐ บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์งบ อบต.   จ านวน ๒ คน ในอัตราเดือนละ ๕๐๐ 
บาท/คน/เดือน  ระยะเวลา  ๑๒  เดือน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์    งาน
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    

๑.๓ ประเภทเงินส ารองจ่าย   ตั้งไว้  ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็นเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจ าเป็น เพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง   งานงบกลาง  
 ๑.๔  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   ตั้งไว้  ๙๒,๔๑๐
บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (สมทบร้อยละ ๑ ของเงิน
รายได้จริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง   งาน
งบกลาง   
 ๑.๕  ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (อบต.)  ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (อบต.) (สมทบร้อยละ ๓๐  ของเงินที่ได้รับโอน
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(พ้ืนที่)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งาน            
งบกลาง   
 ๑.๖  ประเภทเงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า  ตั้งไว้  ๓๓,๘๓๕  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จราย
เดือนให้กับลูกจ้างประจ าในอัตราเดือนละ ๒,๘๑๙.๕๔ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 


