
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานบริหารทั่วไป 2,412,800 202,000 1,512,000 91,000 65,000 - 859,700 5,142,500 สํานักปลัดฯ 00111
2.  งานวางแผนสถิติและ - - - - 9,750 - - 9,750 สํานักปลัดฯ 00112
      วิชาการ
3.  งานบริหารงานคลัง 817,000 - 419,000 3,000 - 38,000 1,277,000 สวนการคลัง 00113

รวม 3,229,800 202,000 1,931,000 94,000 74,750 - 897,700 6,429,250
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ดาน   บริหารทั่วไป

แผนงาน    บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน รวมเงินอุดหนุน รายจายอื่น



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานปองกันภัยฝายพลเรือน - - 50,000 - 50,000 100,000 32,000 232,000 สํานักปลัดฯ 00123
      และระงับอัคคีภัย

รวม - - 50,000 - 50,000 100,000 32,000 232,000

17

แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน    บริหารงานทั่วไป

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานระดับกอนวัยเรียนและ - - 15,000 - - - - 15,000 สํานักปลัดฯ 00212
     ประถมศึกษา

รวม - - 15,000 - - - - 15,000

19

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน    บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน    การศึกษา 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานโรงพยาบาล - - 391,720 - 457,600 54,600 - 903,920 สํานักปลัดฯ 00222
2.  งานบริการสาธารณสุข - - - - 100,000 - - 100,000 สํานักปลัดฯ 00223
     และงานสาธารณสุขอื่น

รวม - - 391,720 - 557,600 54,600 - 1,003,920
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แผนงาน    สาธารณสุข

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน    บริการชุมชนและสังคม



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 413,000 - 892,000 1,000 - - - 1,306,000 สวนโยธา 00241
     เคหะและชุมชน
2.  งานไฟฟาถนน - - - - - - 1,200,000 1,200,000 สวนโยธา 00242

รวม 413,000 - 892,000 1,000 - - 1,200,000 2,506,000
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อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

รวม

แผนงาน    เคหะและชุมชน

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน    บริการชุมชนและสังคม

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานสงเสริมและสนับสนนุ - - 122,000 - 17,000 - - 139,000 สํานักปลัดฯ 00252
     ความเขมแข็งของชุมชน

รวม - - 122,000 - 17,000 - - 139,000
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รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน    บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน    สรางความเขมแข็งของชุมชน

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานกีฬาและนันทนาการ - - 50,000 - 50,000 - - 100,000 สํานักปลัดฯ 00262
2.  งานศาสนา  วัฒนธรรม - - 150,000 - 60,000 - - 210,000 สํานักปลัดฯ 00263
     ทองถิ่น

รวม - - 200,000 - 110,000 - - 310,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

ดาน      บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน    การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งานสงเสริมการเกษตร - - - - 10,000 - - 10,000 สํานักปลัดฯ 00321

รวม - - - - 10,000 - - 10,000
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อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

แผนงาน     การเกษตร

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

ดาน    เศรษฐกิจ

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม



เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คา คาครุภัณฑที่ดิน หนวยงาน รหัส

คาจางประจํา ชั่วคราว ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค และสิ่งกอสราง เจาของ บัญชี

งบประมาณ

1.  งบกลาง - - - - - - - 1,488,870 สํานักปลัดฯ 00411

รวม - - - - - - - 1,488,870
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ดาน    การดําเนินงานอื่น

แผนงาน    งบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.   2553

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจายจําแนกตามแผนงาน

งาน เงินอุดหนุน รายจายอื่น รวม


























