รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนโยธา
......................................................................
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น
ตั้งไว
2,273,690
บาท
ก รายจายประจํา
ตั้งไวทั้งสิ้น
1,352,240
บาท
1. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
363,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน ดังนี้
1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว
345,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลของสวนโยธา จํานวน 2 อัตรา
ตั้งไว 12 เดือน พรอมเงินปรับปรุงเงินเดือน ในวันที่ 1 เมษายน 2555
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
1.2 ประเภทเงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
18,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 1 ราย เดือนละ 1,500.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2. หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไวทั้งสิ้น
บาท
2.1 ประเภท คาจางชั่วคราว
ตั้งไว
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาจางชั่วคราว ใหแก พนักงานจางฯ จํานวน 1 อัตรา พรอมปรับปรุงคาจางตามระเบียบ
หรือหนังสือสั่งการฯ ตั้งไว 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
2.2 ประเภท เงินเพิ่มตางๆ
ตั้งไว
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกพนักงานจางฯ จํานวน 1 ราย เดือนละ 1,500.-บาท
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3. หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ
ตั้งไวทั้งสิ้น
789,240
คาตอบแทน
ตั้งไวทั้งสิ้น
139,240
3.1 ประเภท ประเภทเงินเชาบาน/เชาซื้อ
ตั้งไว
28,800
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาเงินเชาบาน/เชาซื้อ สําหรับพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

บาท
บาท
บาท

3.2 ประเภท ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว
25,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนสวัสดิการตามสิทธิประเภทคารักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.3 ประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ตั้งไว
85,440
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานสวนตําบล และลูกจางของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
คาใชสอย
ตั้งไวทั้งสิ้น 420,000
บาท
3.4 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
40,000
บาท
3.4.1 คาลงทะเบียนเขารับการอบรมตางๆ
ตั้งไว
40,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนเขารับการอบรมตางๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล,ลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบล
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.5 ประเภทคาใชจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว
380,000
บาท
3.5.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เชนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ
คาเชาที่พัก คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใช
สนามบิน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.5.2ประเภทคาใชจายคาซอมแซมหรือบํารุงรักษาที่ดินและสิ่งกอสราง ตั้งไว
100,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาผิวจราจร ทอระบายน้ํา ทางระบายน้ําฯลฯ ในพื้นที่ตําบลกุดจิก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.5.3 คาใชจายตามโครงการบานทองถิ่นไทยเทิดไทองคราชันย
ตั้งไว
80,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม/ตอเติม บานสําหรับประชาชนผูยากไรตามโครงการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห
3.5.4 คาใชจายในการติดตั้ง/ปรับปรุง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ
ตั้งไว
60,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อจายเปนคาติดตั้ง/ปรับปรุง/ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

คาวัสดุ

3.5.5 โครงการปลูกหญาแฝกตามโครงการพระราชดําริ
ตั้งไว
10,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาพันธุหญาแฝก ปาย คาวิทยากร อาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง
วัสดุอุปกรณ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.5.6 โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาพันธุไม ปาย คา อาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง
วัสดุอุปกรณ และคาจางเหมาบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.5.7 โครงการฝกอบรมและฝกทบทวน อปพร.
ตั้งไว
50,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯ เชน คาเครื่องแบบ ปาย คาวิทยากร อาหาร น้ําดื่ม อาหารวาง
วัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.5.8 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล
ตั้งไว
40,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฯ เทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตอบแทน
คาอาหาร อาหารวาง เครื่องดื่ม ปายประชาสัมพันธ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ตั้งไวทั้งสิ้น 230,000
บาท
3.6 ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว
100,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาฟวส เข็มขัดรัดสายไฟฟา เทปพันสาย ปลั๊กไฟฟา สวิตซไฟฟา หลอดไฟฟา
เบรกเกอร เสาอากาศ เครื่องรับ-โทรทัศน สายไฟฟา แบตเตอรรี่ ลําโพง ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 50,000.- บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.7 ประเภทคาวัสดุกอสราง
ตั้งไว
100,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ น้ํามันทาไม สี ปูนขาว ทราย ปูนซิเมนต เหล็กเสน
เลื่อย สวาน จอบ เสียม คอน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
3.8 ประเภทคาวัสดุดับเพลิง
ตั้งไว
20,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาวัสดุดับเพลิง เชน เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง สารเคมีสําหรับดับเพลิง เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

3.9 ประเภทคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว
10,000
บาท
คําชี้แจง เพื่อใชจายเปนคาวัสดุสําหรับโฆษณา เผยแพร ประชาสัมพันธ เชน ปาย กระดาษโปสเตอร สี พูกัน
ฟลม การลางและอัดขยายรูป ผา โฟม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
4. หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวทั้งสิ้น
บาท
ตั้งไว
บาท
5. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไวทั้งสิ้น
200,000
บาท
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือองคกรเอกชน ในกิจกรรมอันเปนประโยชน.
5.1.1 อุดหนุนไฟฟาอําเภอสูงเนิน ตามโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟา
แสงสวาง
ตั้งไว
200,000
บาท
คําชี้แจง เพื่ออุดหนุนไฟฟาอําเภอสูงเนิน ตามโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคมไฟฟา
แสงสวาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจิก หมูที่ 3 - 6 ตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
ข รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวทั้งสิ้น
921,450
บาท
6. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว
921,450
บาท
คาครุภัณฑ
ตั้งไวทั้งสิ้น
73,000
บาท
6.1 ประเภทครุภัณฑกอสราง
ตั้งไว
32,000
บาท
6.1.1 เครื่องตบดิน จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว
19,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องตบดิน ชนิดเครื่องยนตเบนซิน แรงบดอัดไมนอยกวา 5 ตัน (มาตรฐานครุภัณฑ 54)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
6.1.2 เครื่องมือทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต จํานวน 1 ชุด ตั้งไว
6,500 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทดสอบความขนเหลวของคอนกรีต
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
6.1.3 ชุดแบบหลอคอนกรีตแบบเหลี่ยม
ตั้งไว
6,500 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อชุดแบบหลอคอนกรีตแบบเหลี่ยม จํานวน 3 ลูก ขนาด 15x15x15 ซม. พรอมเหล็กกระทุง
จํานวน 1 ชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

6.2 ประเภทครุภัณฑสํารวจ
ตั้งไว
8,000 บาท
6.2.1 ชุดเทปวัดระยะ (ไฟเบอร)
ตั้งไว
2,500 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อชุดเทปวัดระยะ ขนาด 12 มม. ยาว 50 ม. จํานวน 1 ชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
6.2.2 ชุดลอวัดระยะทางแบบเข็น
ตั้งไว
5,500 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อชุดลอวัดระยะทางแบบเข็น จํานวน 1 ชุด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
6.3 ประเภทครุภัณฑการเกษตร
ตั้งไว
15,000
บาท
6.3.1 เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว
15,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเครื่องยนตเบนซิน สูบน้ําได 1,100 ลิตรตอนาที ขนาด 5 แรงมา
(มาตรฐานครุภัณฑ 54)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
6.4 ประเภทครุภัณฑโรงงาน
ตั้งไว
18,000
บาท
6.4.1 เครื่องตัดเหล็ก จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว
9,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก ขนาด 1.6 มิลลิเมตร ขับดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 300 วัตน
(มาตรฐานครุภัณฑ 54)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
6.4.2 เครื่องเชื่อมโลหะ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว
9,000 บาท
คําชี้แจง เพื่อจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ขนาด 300 แอมป
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว
848,450
บาท
6.5 กอสรางตอเติมอาคาร คสล. สํานักงาน อบต.กุดจิก
ตั้งไว
848,450 บาท
คําชี้แจง เพื่อกอสรางตอเติมอาคาร คสล. สํานักงาน อบต.กุดจิก ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 22 เมตร
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

