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สวนที่ 1 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม    จังหวัดสุรินทร
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบะทุกทาน 
 

 บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบะ  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบะอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลบะ  จึงขอ ชี้แจง ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ดังตอไปนี้ 
 

1.  สถานะการคลัง 

      1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

            ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ณ วันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  องคการบริหารสวนตําบลบะ   

มีสถานะการเงิน  ดังนี้     

  1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น    30,848,986,.85 บาท 

  1.1.2  เงินสะสม            8,001,241 บาท  

  1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม                                 8,998,345.73 บาท  

 1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน   -  โครงการ    

       รวม   - บาท  

  1.1.5  รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน   จํานวน   -  โครงการ 

              รวม       - บาท  

  1.1.6  เงินกูคงคาง - บาท  
 

2.  การบริหารงบประมาณ  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

      (1)  รายรับจริงท้ังสิ้น  21,323,100    บาท   ประกอบดวย  

  หมวดภาษีอากร           146,698 บาท 

  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต               23,489 บาท 

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน                    224,976 บาท 

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย                     - บาท  

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                   121,445 บาท 

  หมวดรายไดจากทุน                  -          บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร      11,428,404 บาท  

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป          9,378,088 บาท
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 ( 2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค    - บาท  

 ( 3)  รายจายจริง    จํานวน      21,323,100   บาท ประกอบดวย 

  งบกลาง           869,120 บาท  

  งบบุคลากร        8,493,840 บาท  

  งบดําเนินการ      6,979,540 บาท  

  งบลงทุน        1,853,100 บาท  

  งบรายจายอ่ืน        - บาท  

  งบเงินอุดหนุน      3,127,500 บาท  

 ( 4)  รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค           - บาท  

 (5)  มีรายจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี     จํานวน           -   บาท  
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

2.1 รายรับ 

      ในปงบประมาณ 2557  ไดประมาณการรายรับไวรวมท้ังสิ้น     21,323,100   บาท  แยกไดดังนี้ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป 2555 

ประมาณการ 

ป 2556 

ประมาณการ 

ป 2557 

รายไดจัดเก็บเอง    

          หมวดภาษีอากร 146,698.47 133,100 146,698 

          หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต 23,489.28 19,700 23,489 

          หมวดรายไดจากทรัพยสิน 224,976.66 135,000 224,976 

          หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - 

          หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 121,445 53,000 121,445 

          หมวดรายไดจากทุน - - - 

          รวมรายไดจัดเก็บเอง 516,609.41 340,800 516,608 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

           หมวดภาษีจัดสรร 11,418,413.53 10,960,000 11,428,404 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 11,418,413.53 10,960,000 11,428,404 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

           หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,378,088 9,000,000 9,378,088 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 9,378,088 9,000,000 9,378,088 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค    

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค    

รวม 21,313,110.79 20,300,800 21,323,100    
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2.2 รายจาย  

รายจาย 
จายจริงป  

2555 

งบประมาณป 

2556 

งบประมาณป 

2557 

   จายจากงบประมาณ    

   งบกลาง   842,950 978,080 869,120 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ

คาจางชั่วคราว)  

6,024,560 5,857,000 8,493,840 

   งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

6,395,875.18 8,865,760 6,979,540 

   งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) 1,162,619.16 2,350,000 1,853,100 

   งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) - - - 

   งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,673,600 2,250,000 3,127,500 

รวมจายจากงบประมาณ 16,093604.34 20,300,800 21,323,100 
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สวนที่  2 

 

ขอบัญญัต ิ

 

เร่ือง 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ของ  

 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป (00100)  

          แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 9,375,460 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 250,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)  

          แผนงานการศึกษา (00210) 6,687,180 

          แผนงานสาธารณสุข (00220) 533,000 

          แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) 60,000 

          แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 2,033,340 

          แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 390,000 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 925,000 

ดานเศรษฐกิจ (00300)  

          แผนงานการเกษตร (00320) 200,000 

ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400)  

          แผนงานงบกลาง (00410) 869,120 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 21,323,100 
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รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม   จังหวัดสุรินทร 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 งาน 

งบ 

งานบริหารทั่วไป 

 

 

(00111) 

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 

 

(00112) 

งานบริหารงานคลัง 

 

 

(00113) 

รวม 

งบบคุลากร 6,085,080 - 1,077,780 7,162,860 

งบดําเนินการ 1,652,000 - 295,000 1,947,000 

งบลงทุน 151,600 - 99,500 251,100 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน 14,500 - - 14,500 

รวม 7,903,180 - 1,472,280 9,375,460 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 งาน 

งบ 

งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

(00121) 

งานเทศกิจ 

 

 

(00122) 

งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 

(00123) 

รวม 

งบบคุลากร - - - - 

งบดําเนินการ 180,000 - 70,000 250,000 

งบลงทุน - - - - 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวม 180,000 - 70,000 250,000 
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แผนงานการศึกษา 

 งาน 

งบ 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา 

(00211) 

งานระดับกอน

วัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

(00212) 

งานระดบั

มัธยมศึกษา 

 

(00213) 

งานศกึษาไม

กําหนดระดับ 

 

(00214) 

รวม 

งบบคุลากร 812,640 - - - 812,640 

งบดําเนินการ 261,000 2,797,540 - - 3,058,540 

งบลงทุน 226,000 - - - 226,000 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 50,000 2,540,000 - - 2,590,000 

รวม 1,349,640 5,337,540 - - 6,687,180 

แผนงานสาธารณสุข 

 งาน 

งบ 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

(00221) 

งานโรงพยาบาล 

 

 

(00222) 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อ่ืน (00223) 

งานศูนยบริการ

สาธารณสุข 

 

(00224) 

รวม 

งบบคุลากร - - - - - 

งบดําเนินการ 240,000 - - - 240,000 

งบลงทุน 140,000 - - - 140,000 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน 153,000 - - - 153,000 

รวม 533,000 - - - 533,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 

 งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห 

 (00231) 

งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 

(00232) 

รวม 

งบบคุลากร - - - 

งบดําเนินการ 50,000 - 50,000 

งบลงทุน - - - 

งบรายจายอ่ืนๆ - - 10,000 

งบเงินอุดหนุน 10,000 - - 

รวม 60,000 - 60,000 



 

-10- 
 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งาน 

 

 

งบ 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

(00241) 

งานไฟฟา

ถนน 

 

 

(00242) 

งาน

สวนสาธารณะ 

 

 

(00243) 

งานกําจัด

ขยะมูลฝอย

และส่ิงปฏิกูล 

 

(00244) 

งานบําบัด 

น้ําเสีย 

 

 

(00245) 

รวม 

งบบคุลากร 518,340 - - - - 518,340 

งบดําเนินการ 279,000 - - - - 279,000 

งบลงทุน 1,236,000  - - - 1,236,000 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - - - - - 

รวม 2,033,340  - - - 2,033,340 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 งาน 

งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

การสรางความเขมแข็ง 

ของชุมชน (00251) 

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 

งบบคุลากร - - - 

งบดําเนินการ - 290,000 290,000 

งบลงทุน - - - 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน - 100,000 100,000 

รวม - 390,000 390,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 งาน 

 

 

งบ 

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

ศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

(00261) 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

 

 

(00262) 

งานศาสนาและ

วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

  

(00263) 

งานวิชาการ

วางแผนและ

สงเสริมการ

ทองเท่ียว 

(00264) 

รวม 

งบบคุลากร - - - - - 

งบดําเนินการ - 298,800 516,200 - 815,000 

งบลงทุน - - - - - 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 

งบเงินอุดหนุน - - 110,000 - 110,000 

รวม - 298,800 626,200 - 925,000 

 

แผนงานการเกษตร 

 งาน 

งบ 

งานสงเสริมการเกษตร 

 

(00321) 

งานอนุรักษแหลงน้ํา 

และปาไม  

(00322) 

รวม 

งบบคุลากร - - - 

งบดําเนินการ 50,000 - 50,000 

งบลงทุน - - - 

งบรายจายอ่ืนๆ - - - 

งบเงินอุดหนุน 150,000 - 150,000 

รวม 200,000 - 200,000 

 

แผนงานงบกลาง 

งาน 

งบ 

งบกลาง 

(00411) 

รวม 

งบกลาง 869,120 869,120 

รวม 869,120 869,120 
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ขอบัญญัติตําบล 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ขององคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติองคการ      

บริหารสวนตําบลบะข้ึนไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลและ โดยอนุมัติของนายอําเภอทาตูม  

ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2556   เปนตนไป 

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น   21,323,100  บาท   

ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป   จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป  โดยแยกเปนรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป  

          แผนงานบริหารทั่วไป 9,375,460 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 250,000 

ดานบริการชมุชนและสงัคม  

          แผนงานการศึกษา 6,687,180 

          แผนงานสาธารณสุข 533,000 

          แผนงานสังคมสงเคราะห 60,000 

          แผนงานเคหะและชุมชน 2,033,340 

          แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 390,000 

          แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ 925,000 

ดานเศรษฐกิจ  

          แผนงานการเกษตร 200,000 

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

          แผนงานงบกลาง 869,120 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 21,323,100 
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ขอ 5  งบประมาณรายจายเฉพาะการ  จายจากรายได  เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น   -  บาท 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 

งบบคุลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) - 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) - 

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง) - 

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) - 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจาย - 
 

ขอ  6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม

ระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  7  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่      เดือนกันยายน พ.ศ.2557 
      

        (ลงนาม)  

                    (นายสุทิน  ลักขษร) 

                      นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ 
 

              อนุมัติ/เห็นชอบ 

 

          ..................................... 

       (นายดํารงชัย  เนรมิตตกพงษ) 

              นายอําเภอทาตูม  

 

 

  

 

 

 

 

 

        ขอรบัรองวารางขอบัญญตัติาํบล เรือ่ง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับน้ี สภาองคการ

บริหารสวนตําบลบะ  ไดมีมติเห็นชอบแลว  ในการประชุมสภา

องคการบริหารสวนตําบลบะ สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี  

2/2556  เมือ่วันท่ี  9  สิงหาคม  2556  
 

         (ลงช่ือ) จาสิบเอก ................................. 

                             (บุญวาส  ศรีไตรลืม) 

                ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ 

          ขอรบัรองวารางขอบัญญตัติาํบล  เรือ่ง  งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ฉบับน้ี  ไดจัดทํา

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลบะไดมีมติเห็นชอบแลว 
 

 

 

                  (ลงช่ือ) …………………………………………… 

                            (นายอิสรพงศ  วงศฉลาด) 

                        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ 
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สวนที่  3 

 

รายละเอยีดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ของ  

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 
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รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทัว่ไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ประมาณการรายรับท้ังส้ิน      21,323,100  บาท 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร          รวม    146,698   บาท 
  

  ภาษีบาํรงุทองท่ี   จํานวน  89,721  บาท   

    คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555     

  ประมาณการตั้งรับไวตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี   
 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน        จํานวน  49,837 บาท    

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555     

ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี 
  

  ภาษีปาย         จํานวน 1,200 บาท   

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555     

ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี   
          

   อากรฆาสัตว         จํานวน 5,940 บาท   

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555 
 

หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ และใบอนุญาต    รวม    23,489  บาท 
 

   คาใบอนญุาตประกอบการคาสําหรับกิจการทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ  จํานวน  8,700  บาท 

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555 
    

   คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย     จํานวน  1,000  บาท 

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา 
 

คาปรับการผิดสัญญา      จํานวน  11,437  บาท 

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555 
       

   คาใบอนุญาตอ่ืนๆ      จํานวน  2,352  บาท 

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555 
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน      รวม  224,976  บาท 

 คาดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร     จํานวน   224,976  บาท    

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555 
 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       รวม  121,445  บาท 

 คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา      จํานวน  119,300  บาท   

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555 
 

 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ      จํานวน   2,145   บาท 

        คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555 
 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร       รวม  11,428,404 บาท 

 ภาษีสุรา  จํานวน  1,085,777  บาท   

  คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555   
   

 ภาษีสรรพสามิต    จํานวน  1,951,898  บาท  

   คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555     
 

 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน     จํานวน  486,430  บาท   

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรบัจรงิปงบประมาณ 2555    
  

ภาษีมูลคาเพ่ิม ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ    จํานวน  5,702,152 บาท   

         คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555     
 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ     จํานวน  13,600  บาท   

  คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555     
 

 คาภาคหลวงแร   จํานวน  39,565  บาท   

  คําช้ีแจงงบประมาณ   ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555    
  

คาภาคหลวงปโตรเลียม        จํานวน  79,338  บาท   

 คําช้ีแจงงบประมาณ   ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555   
   

ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9       จํานวน  2,059,644 บาท  

       คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการใกลเคียงกับรับจรงิปงบประมาณ 2555  
    

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเล่ือน   จํานวน  10,000  บาท 

    คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการไวเพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล 
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รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      รวม  9,378,088  บาท 
 

 เงินอุดหนุนท่ัวไป       จํานวน  9,378,088  บาท 

คําช้ีแจงงบประมาณ  ประมาณการเทากับรับจรงิปงบประมาณ 2555   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

 

ดานบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  ตั้งประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 9,375,460  บาท 

งานบริหารทั่วไป (00111)    ตั้งไว รวม 7,903,180  บาท     

งบบุคลากร (520000)       ตั้งไว รวม 6,085,080  บาท     

1. เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)   ตั้งไว รวม 3,435,120  บาท          

    1.1   เงินเดือนนายก/รองนายก (210100)  ตั้งไว       514,080  บาท       

    เพ่ือจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร ไดแก  นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  คน และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  ดังนี้ 

(1) ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ จํานวน 1 ตําแหนง เดือนละ  20,400 บาท จํานวน 12 เดือน 

เปนเงิน  244,800  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  

(2)  ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบะ จํานวน 2 ตําแหนงๆ ละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน  

เปนเงิน  269,280 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได  

    1.2  เงินคาตอบแทนประจาํตาํแหนงนายก/รองนายก (210200)   ตั้งไว     42,120 บาท   

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน และรองนายก

องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  ดังนี้ 

   (1)  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ จํานวน 1 ตําแหนง เปนเงิน 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 

เปนเงิน  21,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  

   (2)  ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบะ จํานวน 2  ตําแหนง ๆ ละ 880 บาท จํานวน 12 เดือน

เปนเงิน  21,120 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  

     1.3  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)    ตั้งไว      42,120 บาท   

    เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของ นายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน  และรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ดังนี้ 

(1) ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ จํานวน 1 ตําแหนง เปนเงิน 1,750 บาท  จํานวน 12  เดือน 

เปนเงิน  21,000  บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  

  (2) ตําแหนง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบะ จํานวน 2 ตําแหนง ๆ ละ  880 บาท  จํานวน 12  เดือน   

เปนเงิน  21,120 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  
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     1.4  เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล (210400)  ตั้งไว  86,400 บาท   

   เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน   ตําแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 12 เดือน       

เดือนละ 7,200 บาท   เปนเงิน 86,400 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

1.5  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  (210600) ตั้งไว  2,750,400 บาท  

        เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทน ตําแหนงประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ดังนี้  

 (1) คาตอบแทน ประธานสภาฯ  เดือนละ 11,220 บาท  จํานวน 12 เดือน      เปนเงิน   134,640  บาท 

(2) คาตอบแทน รองประธานสภาฯ  เดือนละ 9,180 บาท  จํานวน 12 เดือน      เปนเงิน   110,160  บาท 

 (3) คาตอบแทน เลขานุการสภาฯ  เดือนละ 7,200 บาท  จํานวน 12 เดือน      เปนเงิน     86,400  บาท 

(4) คาตอบแทน สมาชิกสภาฯ 28 คน เดือนละ 7,200 บาท/คน จํานวน 12 เดือน  เปนเงิน 2,419,200  บาท 

ตั้งจายจากเงินรายได 
 

2. เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)    ตั้งไว รวม     2,649,960  บาท  

    2.1  เงินเดือนพนักงาน  (220100)      ตั้งไว  1,348,320  บาท    

    เพ่ือจายเปนเงินเดือนและท้ังปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก งานปลัด จํานวน 7 อัตรา 

ไดแก  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล , รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล , หัวหนาสํานักงานปลัด , นักพัฒนาชุมชน , 

บคุลากร, เจาพนักงานธุรการ, เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  ตั้งจายจากเงินรายได   
      

    2.2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน (220200)   ตั้งไว         201,480  บาท    

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ใหแกพนักงานสวนตําบล   สังกัด สํานักงานปลัด  

จํานวน 4 อัตรา ไดแก นักพัฒนาชุมชน, บคุลากร, เจาพนักงานธุรการ, เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน   

ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     2.3 เงินประจาํตาํแหนง (220300)           ตั้งไว     42,000  บาท     

    เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน  

เปนเงิน 42,000 บาท   ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     2.4 คาจางพนักงานจาง (220600)    ตั้งไว     669,720 บาท   

    เพ่ือจายเปนเงินเดือนและท้ังปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด  พนักงานจางตามภารกิจ  

จํานวน 4 อัตรา ไดแก  ผูชวยเจาหนาท่ี วิเคราะหนโยบายและแผน , ผูชวยเจาหนา ท่ีพัฒนาชุมชน , ผูชวยเจาหนาท่ี

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย,  ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล  พนักงานจางท่ัวไป จํานวน 5 อัตรา ไดแก  พนักงานขับ

รถ, นกัการภารโรง, คนสวน , คนงาน , แมบาน  ตั้งจายจากเงินรายได   
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2.5 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง (220700)  ตั้งไว    388,440  บาท 

    เพ่ือจายเปน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของ พนักงานจางสังกัด สํานักงานปลัด  พนักงานจางตามภารกิจ 

จํานวน 4 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน, ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน, ผูชวยเจาหนาท่ีปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย , ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล    พนักงานจางท่ัวไป   จํานวน 5 อัตรา ไดแก  พนักงานขับรถ  , 

นกัการภารโรง , คนสวน , คนงาน , แมบาน  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

งบดําเนินงาน (530000)       ตั้งไว รวม  1,652,000 บาท  

3. คาตอบแทน (531000)    ตั้งไว รวม       125,000 บาท   

      3.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (310100) ต้ังไว 100,000 บาท   

    ( 1) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และ

คาตอบแทนผลการประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  และคาตอบแทนอ่ืนท่ีเปนรายจายประเภทนี้   

เปนเงิน  50,000 บาท  ตั้งจายจากเงินรายได   

   (2) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล

ประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     3.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   ตั้งไว      5,000  บาท       

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถ่ิน/พนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนสํานักงานปลัด   

ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     3.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)   ตั้งไว     20,000  บาท   

   เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูบริหารทองถ่ิน/พนักงานสวนตําบล  สังกัดสํานักงานปลัด และ

บุคคลในครอบครัว ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้   ตั้งจายจากเงินรายได  
 

4. คาใชสอย (532000)         ตั้งไว รวม   820,000  บาท        

    4.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)   ตั้งไว     200,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือหนังสือพิมพและวารสาร คาใชจายคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาจางเหมาบริการตางๆ 

คาติดตั้ง คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบังคับตางๆ  คาถายเอกสาร คาจดทะเบียน คาตอทะเบียนรถยนต  คาตอ

ทะเบียนรถจักรยานยนต คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบุคคลภายนอก  คาโฆษณาเผยแพร ตลอดจนคาธรรมเนียม

และรายจายอ่ืนๆ ท่ีเปนรายจายประเภทนี้   ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     4.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)   ตั้งไว             20,000  บาท   

 (1) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรับรองคณะบุคคลหรือบุคคล   เพ่ือจายเปนคาอาหาร   คาเครื่องดื่ม              

คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายเก่ียวกับการรับรองและตอนรับบุคคล  คณะบคุคล  ตั้งจายจากเงินรายได   

   (2) เพ่ือจายเปนคาใชจายในการรับรองคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย และ

การประชุมสภาทองถ่ิน  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการตอนรับคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตาม 
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กฎหมาย   ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ       

การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การประชุมระหวางองคการบริหารสวนตําบล  กับเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

หรอืเอกชน  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     4.3 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่นๆ (320300)  ตั้งไว  550,000 บาท      

(1) คาใชจายในการเลือกตั้ง    ตั้งไว 400,000 บาท      

   เพ่ือจายเปนคาใชจายเลือกตั้งท่ัวไป  หรือเลือกตั้งซอมหรือเลือกตั้งแทนตําแหนงท่ีวางของผูบริหารทองถ่ิน และ

สมาชิกสภาทองถ่ิน  ตั้งจายจากเงินรายได   

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    ตั้งไว  100,000 บาท    

   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการ

เดินทางไปราชการอบรม สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง   และบุคคลท่ีมีคําสั่ง

แตงตั้งใหเดินทางไปราชการ หรือเปนผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ ฯ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและ

คาใชจายอ่ืน ตั้งจายจากเงินรายได    

 (3) คาใชจายตามโครงการพัฒนาเว็บไซต อบต.บะ และสนับสนุนการจัดทําระบบ e-laas  ตั้งไว 50,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาเว็ บไซต อบต.บะ และพัฒนาเครือขายศูนยขอมูล

ขาวสาร อบต.บะ  และสนับสนุนการจัดทําระบบ e-laas  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

      

       4.4 ประเภทรายจายเพ่ือบํารงุรกัษาและซอมแซม (320400)    ตั้งไว    50,000   บาท   

   เพ่ือจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ของอบต.บะ ใหสามารถใช

งานตามปกติ ( ในวงเงิน ไมเกิน 5,000 บาท) เชน วัสดุตางๆ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

5. คาวัสดุ (533000)    ตั้งไว รวม      510,000  บาท    

     5.1 วัสดุสํานักงาน (330100)   ตั้งไว  150,000  บาท   

   เพ่ือจายเปน คาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา  ดินสอ  หมึกพิมพ  กระดานไวทบอรด 

แผงปดประกาศ   ตรายาง  พระบรมฉายาลักษณ กุญแจ แผนปายชื่อสํานักงาน หนวยงาน  แผนปายจราจร ฯลฯ และ

อ่ืนๆท่ีเขาประเภทรายจายนี้ และคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีอยูในประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     5.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)   ตั้งไว           10,000 บาท     

    เพ่ือจายเปน คาจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ สิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ปลั๊กไฟฟา ฟวส สายไฟฟา สวิตซไฟฟา  

ตลับแยกสายไฟ  จานรับดาวเทียม  เสาอากาศ  ไฟฉาย  สปอตไลท  เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ  ไมโครโฟน 

ลําโพง ฯลฯ  และอ่ืนๆท่ีเขาประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  
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    5.3 วัสดุงานบานงานครัว (330300)   ตั้งไว        10,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด  ไมถูพ้ืน  แปรง มีด หมอหุงขาว ชุดกาแฟ จาน ชาม 

กระติกน้ํารอน  ถังแกส  ตะกรา ผงซักฟอก สบู  น้ํายาทําความสะอาด  ฯลฯ  และอ่ืน ๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้    

ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     5.4 วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)  ตั้งไว        10,000 บาท  

    เพ่ือจายเปน คาวัสดุอุปกรณ และคาอะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน คาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล 

เพลา ตลับลูกปน  น้ํามันเบรก  หัวเทียน  กระจกมองขางรถยนต  เบาะรถยนต  กันชนรถยนต  ฟลมกรองแสง ฯลฯ

และอ่ืนๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้   ตั้งจายจากเงินรายได  
 

    5.5 วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (330800)  ตั้งไว            150,000 บาท      

   เพ่ือจายเปน คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล  น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  และอ่ืนๆ ท่ีเขา

ประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     5.6 วัสดุการเกษตร (331000)   ตั้งไว      30,000 บาท     

    เพ่ือจายเปน คาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช, พันธุไม, เมล็ดพันธุพืช, ปุย, วัสดุเพาะชํา, กระถาง, สปริงเกอร, 

จอบ, เสียม ฯลฯ  และอ่ืนๆ ท่ีเขาประเภทรายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     5.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)  ตั้งไว       10,000 บาท   

    เพ่ือจายเปน คาสิ่งของเครื่องใชตาง  ๆ  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  พูกันและสี ฟลม สไลด รูปภาพสี หรือ

ขาวดําท่ีไดจากการลางอัด ขยาย ไมอัด ผาสําหรับเขียนปายโฆษณา ประชาสัมพันธ   ฯลฯ  และอ่ืนๆ ท่ีเขาประเภท

รายจายนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     5.8 วัสดุเครื่องแตงกาย (331200)   ตั้งไว           50,000 บาท  

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องแบบในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และอํานาจหนาท่ี เชน ชุดปฏิบัติงาน อปพร.   

ชุดเจาหนาท่ีกูภัย  ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีอยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

     5.9 วัสดคุอมพิวเตอร (331400)   ตั้งไว         50,000 บาท  

    เพ่ือจายเปน คาวัสดุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน  หมึกเครื่องพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องบันทึกขอมูล 

(Handy Drive)  แผน CD  แผน DVD  ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีอยูในประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

    5.10 วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)   ตั้งไว        30,000 บาท    

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออุปกรณดับเพลิง เชน  น้ํายาดับเพลิง  ถังดับเพลิงในสํานักงาน ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืน ๆ  

ท่ีอยูในประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  25,052 บาท   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  4,948 บาท 
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   5.11 วัสดุอ่ืน ๆ  (331700)      ตั้งไว        10,000 บาท   

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ   

ตั้งจายจากเงินรายได    

 

6. คาสาธารณูปโภค (534000)    ตั้งไว รวม 197,000 บาท  

     6.1 คาไฟฟา (340100)     ตั้งไว        150,000 บาท  

    เพ่ือจายเปนคาไฟฟา  สําหรับสํานักงาน อบต.บะ  และอาคารอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.บะ  

ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     6.2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล (340200)   ตั้งไว    10,000 บาท  

    เพ่ือจายเปนคาน้ําประปา ของสํานักงาน อบต.บะ และอาคารอ่ืนท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อบต.บะ   

ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     6.3 คาบริการโทรศัพท (340300)     ตั้งไว    10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปน คาโทรศัพท ของสํานักงาน อบต.บะ  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     6.4 คาบริการไปรษณยี (340400)       ตั้งไว     7,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาจัดสงไปรษณีย  ธนาณัติ พัสดุ  คาจัดซ้ือตราไปรษณีย  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     6.5 คาบริการโทรคมนาคม (340600)     ตั้งไว        20,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาโทรศัพท  คาสงโทรสาร  คาเชาบริการอินเตอรเน็ต  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

งบลงทุน (540000)     ตั้งไว รวม 151,600 บาท     

7.  คาครุภัณฑ (541000)    ตั้งไว รวม 151,600 บาท 

     7.1 ครุภัณฑสํานักงาน (410100)      ตั้งไว    33,600 บาท 

    (1) จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน   ตั้งไว    33,600 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 3 หลัง  โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

     7.2 ครภุณัฑคอมพิวเตอร (411600)   ตั้งไว  49,200  บาท  

 (1) จดัซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล ตั้งไว     3 2,000  บาท 

   เพ่ือจายเปน คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง   ราคา  32,000 บาท เพ่ือใช

สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด  จํานวน 1 เครื่อง  ตามคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 Core)  และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย

กวา 3.0 GHz  และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย 

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  ท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 G 
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   - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB 

 - มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 500 GB จํานวน 1 หนวย 

- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน  1 หนวย 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ Gigabit Ethernet  หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- มีจอภาพแบบ LCD  หรือดีกวา  มี Contrast Radio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน  1  หนวย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

(2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนดิฉีดหมึก (Inkjet)   ตั้งไว  4,200 บาท  

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง ราคา 4,200 บาท  เพือ่ใช

ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด  ตามคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)  

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา  4,800x1200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที   

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาท ี

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา – สี) ได 

- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซน็ต    

- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Cutrom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

   (3) จัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนดิ LED ขาวดาํ  (30 หนา/นาที) ตั้งไว   13,000  บาท    

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา  

13,000 บาท  เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด  ตามคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้

  - มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200x600 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที 

- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได 

- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB  

- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรอื 1 x USB 2.0 หรือดีกวา  

- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal , และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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     7.3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)    ตั้งไว    68,800 บาท  

   เพ่ือจายเปน คาใชจายในการบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑของ อบต.บะ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ      

(ท่ีมีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท)  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

งบเงินอุดหนนุ  (560000)     ตั้งไว รวม 14,500 บาท  

8. เงินอุดหนุน (561000)         ตั้งไว รวม 14,500 บาท 

    8.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)   ตั้งไว  14,500 บาท 

     (1) อุดหนุนอําเภอทาตูม ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ  ตั้งไว    4,500 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆของอําเภอทาตูม  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   

     (2) อุดหนุนอําเภอทาตูม ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน       ตั้งไว  10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานบริหารงานทั่วไป (00100)  แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

 

งานบริหารงานคลัง (00113)       ตั้งไว รวม  1,472,280 บาท   

งบบุคลากร  (520000)     ตั้งไว รวม  1,077,780 บาท  

1.  เงินเดือน (ฝายประจํา)  (522000)   ตั้งไว     1,077,780 บาท         

    1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)   ตั้งไว       780,480 บาท         

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนและท้ังปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนการคลัง จํานวน 4 อัตรา   

ไดแก  หัวหนาสวนการคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี  ,  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ,  เจาพนักงานพัสดุ  , เจาพนักงาน

การเงินและบัญชี   ตั้งจายจากเงินรายได   
  

      1.2 เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน (220700)   ตั้งไว     65,580  บาท      

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนการคลัง 

จํานวน 3 อัตรา   ไดแก  นักวิชาการเงินและบัญชี  ,  เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ,  เจาพนักงานพัสดุ  , เจาพนักงาน

การเงินและบัญชี   ตั้งจายจากเงินรายได   
 

      1.3 คาจางพนักงานจาง (220600)    ตั้งไว        178,320 บาท       

   เพ่ือจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนการคลัง จํานวน 2 อัตรา 

ไดแก ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได , ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     1.4 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง (220700)  ตั้งไว      53,400 บาท  

     เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนการคลัง จํานวน 2 อัตรา  

ไดแก ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได , ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

งบดําเนินการ (530000)      ตั้งไว รวม     295,000 บาท   

2. คาตอบแทน (531000)     ตั้งไว รวม 125,000  บาท  

   2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)  ตั้งไว 50,000 บาท 
 (1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคาตอบแทนผลการ

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และคาตอบแทนอ่ืนท่ีเปนรายจายประเภทนี้ ต้ังจายจากเงินรายได  
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    ( 2) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนประเภทเงินประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ 

(เงินรางวัลประจําป) ใหแกขาราชการพนักงาน และพนักงานจางสังกัดสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     2.2 คาเชาบาน (310400)      ตั้งไว 50,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนการคลัง ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้   

ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     2.4 เงินศึกษาเลาเรียนบุตร (310500)    ตั้งไว    5,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนสวัสดิการคาศึกษาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล   สังกัดสวนการคลัง ท่ีมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบฯวาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     2.5 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)    ตั้งไว 20 ,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการคลัง ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ

วาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

3. คาใชสอย (532000)        ตั้งไว รวม 100,000 บาท    

    3.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)        ตั้งไว            40,000 บาท 

    (1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ  เพ่ือจายเปนคาธรรมเนียม  คาลงทะเบียนตางๆ  ในการฝกอบรมหรือ

ประชมุสมัมนา  หรืออ่ืนๆที่เขารายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

    3.2 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอ่ืนๆ (320300) ตั้งไว  40,000 บาท   

   (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง         

คาพาหนะ คาเชาท่ีพัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการเดินทางไปราชการ   อบรม สมัมนา

ของพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางของสวนการคลัง   และบุคคลท่ีมีคําสั่งแตงตั้งใหเดินทางไปราชการ หรือเปนผูมี

สิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาท่ีพักและคาใชจายอ่ืน   ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     3.3 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)      ตั้งไว     20,000 บาท   

            เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ (วงเงินไมเกิน  5,000 บาท)   ซ่ึงเกิดจากการชํารุดใหสามารถใช

งานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

4. คาวัสดุ  (533000)         ตั้งไว รวม 70,000   บาท  

    4.1 วัสดุสํานักงาน (330100)     ตั้งไว     40,000   บาท   

    เพ่ือจายเปน คาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชประเภทตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เครื่องคํานวณ         

แผงปดประกาศ  หมึกพิมพ  ฯลฯ  หรือคาใชจายอ่ืนๆท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  4.2 วัสดุคอมพิวเตอร   (331400)    ตั้งไว  30,000 บาท    

   เพ่ือจายเปน คาจัดซ้ือวัสดุท่ีใชกับคอมพิวเตอรและท่ีเก่ียวของ เชน แผนดิสก โปรแกรมตางๆ กระดาษตอเนื่อง 

เมาส  แปนพิมพ  หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร  ฯลฯ  หรืออ่ืนๆท่ีเขารายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งบลงทุน (540000)      ตั้งไว รวม 99,500  บาท    

5. คาครุภัณฑ (541000)       ตั้งไว รวม 99,500  บาท    

    5.1  ครุภัณฑสํานักงาน (410100)       ตั้งไว  99,500   บาท 

   (1.) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสํานักงาน                  ตั้งไว      43,500 บาท    

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศสํานักงาน  สวนการคลัง ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 

ขนาดไมต่ํากวา  36,000  บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5  จํานวน 1 เครื่อง พรอมติดตั้ง โดยตั้งตามราคามาตรฐาน  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

 (2.) จัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน       ตั้งไว      56,000  บาท    

   เพ่ือจายเปน คาจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด  2  บาน  จํานวน  5  หลัง  โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 

 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) ตั้งประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  250,000 บาท 
 

งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว รวม  250,000 บาท    

1. คาใชสอย (532000)      ตั้งไว รวม   250,000 บาท     

    1.1 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอ่ืนๆ (320300)  ตั้งไว 250,000 บาท  

 (1) คาใชจายการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม สงกรานต และวันสําคัญอ่ืนๆ  ตั้งไว  80,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหแก  อปพร. หรือผูเขาเวรยามในการตั้งจุดตรวจ  เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยในชวง

วันหยุดเทศกาลตางๆ เชน วนัปใหม วันสงกรานต และวันสําคัญอ่ืนๆ หรือตามหนังสือสั่งการฯ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   

    (2) คาใชจายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   ตั้งไว  70,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาปองกันการบรรเทาสาธารณภัย ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ฝนท้ิงชวง ฝนแลง ภัย

จากโรคระบาดหรือแมลงระบาด หรือศัตรูพืชท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบะ ฯลฯ      

หรือตามหนังสือสั่งการฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
 

  (3) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวน  สมาชิก อปพร. ตั้งไว  50,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมทบทวนสมาชิก  อปพร. ไดแก  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาจางเหมาจัด

สถานท่ี  คาเครื่องเสียง  คาตอบแทนวิทยากรครูฝก คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนๆตามโครงการ 

ตั้งจายจากเงินรายได 
 

    (4) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.  ตั้งไว  50,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม จัดตั้งสมาชิก อปพร. ไดแก  คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาจางเหมาจัด

สถานท่ี  คาเครื่องเสียง  คาตอบแทนวิทยากรครูฝก  คาเชาท่ีพัก  คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอ่ืนๆตามโครงการ 

ตั้งจายจากเงินรายได 

 

 



 

-60- 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
 

แผนงานสาธารณสุข (00220)     ตั้งประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  533,000 บาท  
 

งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว รวม 240,000   บาท   

1. คาใชสอย (532000)      ตั้งไว รวม 90,000   บาท   

    1.1 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอ่ืนๆ (320300)  ตั้งไว  90,000  บาท   

(1) คาใชจายตามโครงการการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา และคุมกําเนิดสัตวเล้ียง  ตั้งไว  30,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ เข็ม คาตอบแทน

อาสาสมัคร ฯลฯ หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
  

(2) คาใชจายตามโครงการรณรงคการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก  ตั้งไว     50,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณในการปองกันและกําจัดยุงลาย  เชน  ทรายอะเบท น้ํายาเคมี

เขมขนกําจัดยุงและแมลง คาตอบแทน  อาสาสมัคร คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ หรืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

(3) คาใชจายการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน  ตั้งไว  10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปน คาใชจายการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหาร

สวนตําบลบะ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

2.คาวัสดุ  (533000)          ตั้งไว รวม 150,000   บาท 

    2.1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900)     ตั้งไว  150,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุสิ่งของเครื่องใชและเวชภัณฑตางๆ เชน อุปกรณทําแผล วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

น้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งบลงทุน (540000)      ตั้งไว รวม 140,000  บาท    

3. คาครุภัณฑ (541000)       ตั้งไว รวม 140,000  บาท    

    3.1 ครุภัณฑการเกษตร (410400)       ตั้งไว  140,000  บาท 

      (1) จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง    ตั้งไว  140,000  บาท 
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   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน กําจัดลูกน้ํายุงลาย  จํานวน 2 เครื่อง  เนื่องจากในมาตรฐาน

ครุภัณฑไมไดกําหนดราคากลางไว  จึงตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

งบเงินอุดหนนุ (560000)      ตั้งไว รวม 153,000 บาท   

4. เงินอุดหนุน (561000)    ตั้งไว รวม 153,000 บาท   

4.1  เงินอุดหนุนสวนราชการ (610100)  ตั้งไว    3,000 บาท  

 (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทาตูม ตามโครงการสงเสริมการบริจาคโลหติเหลากาชาดจังหวดัสุรนิทร  

ต้ังไว  3,000 บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร   

ตามหนังสืออําเภอทาตูม  ท่ี สร 0217/1724  ลงวันท่ี  30 กรกฎาคม  2553  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

     

    4.2  เงินอุดหนุนกิจการอันเปนสาธารณประโยชน (610400)  ตั้งไว   150,000  บาท   

(1) อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข   ตั้งไว 150,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  คาดําเนินงาน  อสม. จํานวน 15 หมูบาน         

หมูละ 10,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) 
 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)    ตั้งงบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   60,000  บาท   

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ตั้งไว รวม      60,000  บาท 

งบดําเนินการ (530000)    ตั้งไว รวม 50,000  บาท  

1. คาใชสอย (532000)     ตั้งไว รวม 50,000  บาท   

     1.1 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอ่ืนๆ(320300)  ตั้งไว 50,000 บาท   

 (1) คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ผูดอยโอกาส ผูยากไร  ตั้งไว  50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปน คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ผูดอยโอกาส ผูยากไร  ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบะ  

ตั้งจายจากเงินรายได  
 

งบเงินอุดหนนุ (560000)      ตั้งไว รวม 10,000 บาท   

2. เงินอุดหนุน (561000)    ตั้งไว รวม 10,000 บาท   

4.1  เงินอุดหนุนสวนราชการ (610100)  ตั้งไว    10,000 บาท  

   (1) อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร  ตามโครงการ จัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให

ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ 2557  ตั้งไว  10,000 บาท 

   เพ่ือจายเปน คาใชจายตามโครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และใหความชวยเหลือประชาชน

ตามภารกิจเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ 2557   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 
 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)   ตั้งประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   390,000  บาท   

งบดําเนินการ (530000)    ตั้งไว รวม 390,000  บาท   

1. คาใชสอย (532000)     ตั้งไว รวม 390,000  บาท          

1.1 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอ่ืนๆ (320300)   ตั้งไว  390,000 บาท  

 (1) คาใชจายตามโครงการ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    ตั้งไว  50,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหแกผูนําชุมชน เชน 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาวิทยากร และคาใชจายในการฝกอบรม การศึกษาดูงาน  คาใชจายในกิจกรรม

รณรงคปองกันยาเสพติด ฯลฯ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

(2) คาใชจายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล  ตั้งไว  30,000 บาท   

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล  หรือเพ่ือ

การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดทําประชุมประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน

แบบบูรณาการ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/

ว 846 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2553  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

(3) คาใชจายตามโครงการแกไขปญหาการวางงาน      ตั้งไว  20,000 บาท   

     เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ แกไขปญหาการวางงาน หรือสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชนในพ้ืนท่ีตามอํานาจหนาท่ี เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 0044 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 117 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2552  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     ( 4) คาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ     ตั้งไว  10,000  บาท  

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปกปองสถาบันของชาติ เชน สถาบันพระมหากษัตริย   

เปนคาอบรม คารถ คาอาหาร คาวัสดุตางๆท่ีจําเปน ท่ีสามารถเบิกจายในประเภทหรือรายการท่ีกําหนด ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1224 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2552   ตั้งจายจากเงินรายได      
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  ( 5) คาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนตําบลบะ   ตั้งไว  10,000 บาท 

    เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชน ใหแก กลุมสตรี แมบาน และ

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ เชน คาอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

   (6) คาใชจายโครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ตั้งไว 50,000 บาท                    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับ

ครัวเรือน ระดับชุมชน  และระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน

ทองถ่ิน ท่ี มท 0891.4/1659  ลงวันท่ี 24 สงิหาคม 2553  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

  ( 7) คาใชจายโครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC ( Aerea  Based  Collaborative  Research ) 

ตั้งไว  20,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC ( Aerea  Based  Collaborative  Research )

ในการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ โดยใชแนวคิดพื้นที่เปนตัวตั้ง โดยการใชการ

จัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเปนเคร่ืองมือ  ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน   ดวนมาก  ท่ี มท 

0891.4/ว 893  ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

   (8) คาใชจายโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ      ตั้งไว  70,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ประสานใจสายใยชุมชน เชน คาวิทยากร 

คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอ่ืนๆ หรืออุปกรณอ่ืนท่ีจําเปนท่ีในในโครงการ เชน  คาเครื่องเสียง  คาจางเหมาประกอบ

อาหาร คารางวัลสําหรับการประกวด ฯลฯ หรืออ่ืนๆ ท่ีจําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

   (9) คาใชจายโครงการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร     ตั้งไว  30,000 บาท 

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร เชน  คาใชจายการจัด

ฝกอบรมเพ่ือจัดทําใบขับข่ี การฝกอบรมใหความรู ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

 (10) คาใชจายตามโครงการบานธารน้ําใจ  สรางสุข  สรางรอยย้ิม  ประจาํปงบประมาณ 2557  

ตั้งไว  50,000 บาท   

   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการบานธารน้ําใจ  สรางสุข  สรางรอยยิ้ม  ประจําปงบประมาณ 2557  ของเหลา

กาชาดจังหวัดสุรินทร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
     

   (11) คาใชจายตามโครงการจังหวัดสุรินทร สรางสุข สรางรอยย้ิม ประจําปงบประมาณ 2557 

ตั้งไว  50,000 บาท   

   เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการจังหวัดสุรินทร สรางสุข สรางรอยยิ้ม ประจําปงบประมาณ 2557 

ของจังหวัดสุรินทร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจํางบปประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานการเศรษฐกิจ (00200)  แผนงานการเกษตร (00320) 

งานอนุรักษแหลงน้ําหรือปาไม (00322) 
 

 

แผนงานการเกษตร (00320)  ตั้งงบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  200,000  บาท   
 

งบดําเนินการ (530000)      ตั้งไว รวม    50,000 บาท  

1. คาใชสอย (532000)       ตั้งไว รวม     50,000 บาท    

     1.1 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจาย หมวดอ่ืนๆ (320300)  ตั้งไว 50,000 บาท   

    (1) คาใชจายตามโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพ้ืนท่ีสีเขียว   ตั้งไว 50,000 บาท 

  เพ่ือจายเปน คาวัสดุ อุปกรณ  คาตนไม คาจางเหมาปรับปรุงสวน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ตั้งจายจากเงินรายได 
 

งบเงินอุดหนนุ (560000)     ตั้งไว รวม 150,000 บาท   

2. เงินอุดหนุน (56100)       ตั้งไว รวม 150,000 บาท  

    2.1 เงินอุดหนุนกิจการอันเปนสาธารณประโยชน (610400)  ตั้งไว     150,000  บาท    

 ( 1)  อุดหนุนกลุมเกษตรอินทรียตําบลบะ   ตั้งไว    150,000 บาท   

    เพ่ือจายเปน คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรอินทรียตําบลบะ             

ท่ีจดทะเบียนถูกตอง  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  ตั้งงบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  2,033,340  บาท 
งบบุคลากร (520000)       ตั้งไว รวม 518,340   บาท  

1. เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)   ตั้งไว รวม  518,340   บาท  

    1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)   ตั้งไว 3 92,880  บาท  

    เพ่ือจายเปนเงินเดือน พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา จํานวน 2 อัตรา w

ไดแก  นักบริหารงานชาง  นายชางโยธา   ตั้งจายจากเงินรายได  
 

    1.2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน (220200)  ตั้งไว     4,380  บาท    

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว   เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ   ใหแกพนักงานสวนตําบล   สังกัดสวนโยธา  

จํานวน 1 อัตรา  ไดแก  นายชางโยธา  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

1.3 คาจางพนักงานจาง (220600)   ตั้งไว   103,080  บาท  

    เพ่ือจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ   สังกัดสวนโยธา  จํานวน  1  อัตรา  

ตําแหนง ผูชวยชางโยธา  ตั้งจายจากเงินรายได 
     

    1.4  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว 18,000  บาท    

    เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ  สังกัดสวนโยธา  จํานวน  1   อัตรา  

ตําแหนง ผูชวยชางโยธา  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว รวม 279,000  บาท  

2. คาตอบแทน (531000)       ตั้งไว รวม        79,000  บาท  

     2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)   ตั้งไว   53,000  บาท 

 (1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคาตอบแทนอ่ืนท่ีเปน

รายจายประเภทนี้   ตั้งจายจากเงินรายได   

 (2) คาตอบแทนผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คาตอบแทนประเภทเงิน

ประโยชนตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกขาราชการ พนักงาน และ

พนักงานจางสวนโยธา  ตั้งจายจากเงินรายได  

 



 

 

-67- 

 

     2.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  (310500)      ตั้งไว    6,000 บาท      

    เพ่ือจายเปนสวัสดิการคาศึกษาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล สวนโยธา ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ   

วาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)    ตั้งไว     20,000 บาท      

    เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล สวนโยธา  ผูมีสิทธิซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตาม

ระเบียบฯวาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

3. คาใชสอย (532000)        ตั้งไว รวม     80,000 บาท     

    3.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (320100)   ตั้งไว  50,000 บาท     

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  เพ่ือจายเปน  คาธรรมเนียม  และคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการ

ฝกอบรมหรือเขาคายประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานโครงการตางๆของทางราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  

และผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

 (2)  คาถายเอกสารจากพิมพเขียว  เพื่อจายเปนคาถายเอกสารพิมพเขียวตางๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

(3) คาใชจายในการขอรังวัดแนวเขตหรือจัดทําแนวเขตท่ีหรือทางสาธารณประโยชน  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การดําเนินการรักษาท่ีหรือทางสาธารณะประโยชน และลดขอพิพาทในการบุกรุกท่ีหรือทางสาธารณะ และอ่ืนๆท่ี

เก่ียวของ ตั้งจายจากเงินรายได  

(4) คาจางเหมาบริการตางๆ เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีท่ี อบต.บะ 

ไมสามารถดําเนินการเองได และท่ีมิใชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  ตอเติม   ครุภัณฑ  หรื อสิ่งกอสรางอยางใด เชน 

คาจางเหมาแรงงาน คางจางเหมาบริการเดินสายไฟติดตั้งระบบไฟฟาเพ่ิมเติมหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ 

หรือคาติดตั้งระบบประปารวมถึงอุปกรณ และการซอมแซม ฯลฯ หรืออ่ืนๆท่ีเขาลักษณะรายจายประเภทนี้   

ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     3.2 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการแตไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (320300)       ตั้งไว  30,000 บาท 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ตั้งไว  30,000  บาท   

    เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง  เชน  คาพาหนะ  คาเชา

ท่ีพัก  คาเบี้ยเลี้ยง  ฯลฯ  และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ  อบรมสัมมนา  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

4. คาวัสดุ  (533000)          ตั้งไว  120,000 บาท  

     4.1 คาวัสดุสํานักงาน (330100)    ตั้งไว    20,000 บาท    

    เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ  เชน  กระดาษ  ปากกา  สี  หมึก  ฯลฯ  และวัสดุอ่ืนๆท่ีเขา

รายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได   
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 4.2 คาวัสดุกอสราง  (330600)     ตั้งไว    50,000  บาท    

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสรางเพ่ือใชในงานซอมแซมปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  เชน  ไมตางๆ 

ทินเนอร สี แปรงทาสี  ปูนซีเมนต  ทราย  กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  ตลับเมตร ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ และวัสดุ

อ่ืนๆท่ีเขารายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได    
 

     4.3 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)   ตั้งไว     20,000  บาท   

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขียนโปสเตอร  ฟลม พูกัน สี  รูปสีหรือขาวดําท่ีไดจาก

การอัด หรือลาง  อัด  ขยาย   แผนไมอัด  ผาสําหรับเขียนปายหรือโฆษณา ประชาสัมพันธ สไลด  คาจางจัดทําวารสาร  

ปฏิทินงานตางๆ ฯลฯ และอ่ืนๆท่ีเขารายจายประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

     4.4 คาวัสดุคอมพิวเตอร   (331400)    ตั้งไว 30,000 บาท    

   เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุท่ีใชกับคอมพิวเตอร และท่ีเก่ียวของ เชน แผนดิสก โปรแกรมตางๆ กระดาษตอเนื่อง 

เมาส แปนพิมพ   หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ  หรืออ่ืนๆ ท่ีเขารายจายประเภทนี้ เปนตน  ตั้งจายจากเงินรายได   
  

งบลงทุน  540000       ตั้งไว   1,236,000  บาท     

5. คาครุครุภัณฑ (541000)       ตั้งไว       38,000  บาท     

     5.1  คาครุภัณฑสํารวจ(411300)   ตั้งไว       18,000  บาท  

 (1) จัดซ้ือเรือ่งวัดระยะดวยเลเซอร, Leica DISTO รุน D3aBT (มี Bluetooth)  ตั้งไว  18,000  บาท 

   เพ่ือจาย เปนคาจัดซ้ือเครื่องวัดระยะดวยเลเซอร  , Leica DISTO รุน D3aBT (มี Bluetooth)  จํานวน             

1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท  เพ่ือใชในสวนโยธา  ตามคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังตอไปนี้ 

 - เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร แบบมือถือ ความสามารถเหมือน Leica DISTO D3a แตเพ่ิมฟงกชั่นพิเศษ 

สามารถสงคาท่ีวัดได เขาสู Notebook, Pocket PC โดยผาน Bluetooth ทําใหสะดวก รวดเร็ว สามารถประมวลผล

ขอมูลของคุณใน Excel ®, Word ®, AutoCAD ® และโปรแกรมอ่ืนๆ ตั้งจายจากเงินรายได   
 

      5.2 คาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ (411800)   ตั้งไว   20,000 บาท    

 เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ (วงเงินมากกวา 5,000 บาท)  คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ 

ซ่ึงเกิดจากการชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

6. คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (542000)    ตั้งไว 1,198,000  บาท   

      6.1 ส่ิงกอสราง (421000)         ตั้งไว 1,078,000  บาท 

   (1) กอสรางอาคารจอดรถดับเพลิง คสล. 1 ช้ัน     ตั้งไว   776,000  บาท 

   เพ่ือจายเปน คากอสรางอาคารจอดรถดับเพลิง  คสล. 1 ชั้น  ขององคการบริหารสวนตําบลบะ  ขนาดกวาง        

9 เมตร  ยาว 13.50 เมตร  สูง 7.50 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 121.50 ตารางเมตร  พรอมติดตั้งปาย

โครงการ  จํานวน 1 ปาย  ตามแบบ อบต.บะ กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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(2) กอสรางถนน คสล. จากบานโนนสูง หมูท่ี 5 - บานผางเกา หมูท่ี 6   ตั้งไว  302,000 บาท 

   เพ่ือจายเปน คากอสรางถนน คสล. จากบานโนนสูง หมูท่ี 5 - บานผางเกา หมูท่ี 6  ขนาดผิวจราจร กวาง        

5 เมตร  ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร  ลงหินคลุกไหลทาง ขางละ 0.15  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา 

600 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 90 ตารางเมตร   พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย       

ตามแบบ อบต.บะ กําหนด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

      6.2 คาบํารุงรักษา และปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง (421000)   ตั้งไว 120,000 บาท  

   เพ่ือจายเปน คาปรับปรุง บํารุงรักษา ท่ีดิน หรือสิ่งปลูกสราง (รายจายเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติท่ีมี

วงเงินเกินกวา 5,000 บาท )  เชน  บานพัก  สนามฟุตบอล  หอประชุม  หองน้ํา  อาคารท่ีทําการ ฯลฯ ซ่ึงเกิดจากการ

ชํารุดจากการใชงาน หรือสาธารณภัยตางๆ เชน ซอมแซมบอบาดาล ปรับปรุง/ซอมแซมผิวทางจราจรทุกประเภท  

ซอมแซมฝาย ประปา เพ่ือดําเนินการกอสราง ซอมแซมท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส  สิ่งปลูกสราง

อ่ืนๆ ซอมแซมอาคารสิ่งปลุกสรางของหนวยงานอ่ืนท่ีไดถายโอนภารกิจให อบต. ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ  อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม  (00200)  แผนงานการศึกษา  (00210) 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (02111) 
 

 

แผนงานการศึกษา  (00210)  ตั้งงบประมาณรายจายรวมท้ังส้ิน    6,687,180  บาท 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (02111)   ตั้งไว รวม  1,349,640  บาท 

งบบุคลากร(520000)     ตั้งไว 812,640 บาท   

1. เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)   ตั้งไว    812,640 บาท      

     1.1 เงินเดือนพนักงาน  (220100)       ตั้งไว    378,840 บาท       

   เพ่ือจายเปน เงินเดือนและท้ังปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนการศึกษาฯ  จํานวน    

2  อัตรา ไดแก หัวหนาสวนการศึกษาฯ  นกัวชิาการศึกษา  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     1.2 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน (220200)     ตั้งไว    1 01,400  บาท     

   เพ่ือจายเปน เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว  และเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงานสวนตําบล   สังกัด              

สวนการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา ไดแก  นักวิชาการศึกษา  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     1.3 คาจางพนักงานจาง (220600)    ตั้งไว  231,960 บาท   

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ  สังกัด  สวนการศึกษาฯ  จํานวน     

3 อัตรา ไดแก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา และผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ สวนการศึกษาฯ จํานวน  1 อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได   

      1.4  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว   100,440 บาท  

   เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ  สังกัดสวนการศึกษาฯ  จํานวน     

3 อัตรา ไดแก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา และผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ สวนการศึกษาฯ จํานวน  1 อัตรา  

ตั้งจายจากเงินรายได   
 

งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว รวม    261,000 บาท   

2. คาตอบแทน (531000)   ตั้งไว รวม   80,000 บาท   

      2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100)   ตั้งไว  50,000 บาท        

   (1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคาตอบแทน

อ่ืนท่ีเปนรายจายประเภทนี้   ตั้งจายจากเงินรายได   
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    (2) คาตอบแทนผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คาตอบแทนประเภทเงินประโยชน

ตอบแทนอ่ืน สําหรับพนักงานสวนทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

สวนการศึกษาฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

      2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)      ตั้งไว  10,000  บาท   

   เพ่ือจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการแกพนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง  ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

      2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)   ตั้งไว   20,000 บาท     

   เพ่ือจายเปนเงินคาชวยเหลือรักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนการศึกษาฯ และบุคคลในครอบครัว 

ซ่ึงมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

3. คาใชสอย (532000)        ตั้งไว    95,000  บาท 

     3.1 รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)    ตั้งไว 30,000  บาท     

1) คาจางเหมาซ่ึงบริการตางๆ ใหผูรับจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง และคาจางเหมาแรงงาน

บุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีท่ี อบต.บะ ไมสามารถดําเนินการเองได เชน จางเหมาผูดูแลเด็ก จางเหมา

ลูกจางท่ัวไป จัดทําซุมท่ีพักนักกีฬา จัดทําอั ฒจรรย จางจัดทําพวงมาลา จางจัดทําพวงมาลา คาเย็บเลมเขาปกหนังสือ 

จางทําเอกสาร เผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือการรณรงคในวันพิธีสําคัญ เทศกาล นโยบาย และกิจการงานของ อบต. 

และรายจายอ่ืนท่ีอยูในประเภทนี้  ตั้งจายจากเงินรายได   

  2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการตางๆ ของพนักงาน

สวนตําบล พนักงานจางหรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ  สังกัดสวนการศึกษา หรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯวาดวย

การนี้   ตั้งจายจากเงินรายได 
 

       3.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (320300) ตั้งไว 60,000 บาท   

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  เพ่ือจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง       

คาเชาท่ีพัก คาพาหนะและคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง  สังกัดสวนการศึกษาฯ ท่ีมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

      3.3 รายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)   ตั้งไว   5 ,000  บาท   

          (1)  คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)  เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ      

ซ่ึงเกิดจากการชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ  ตั้งจายจากเงินรายได   
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4.  คาวัสดุ (553300)        ตั้งไว 86,000 บาท   

       4.1 วัสดุสํานักงาน (330100)    ตั้งไว 35,000 บาท    

   เพ่ือจายเปน คาจัดซ้ือสิ่งของ เครื่องใชสํานักงานประเภทตางๆ เชน กระดาษ  แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ      

และวัสดุท่ีเขารายจายประเภทนี้ เพ่ือใชในการปฏิบัติราชการในสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 ศูนย   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

                 4.2 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)     ตั้งไว   4,000  บาท   

        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุ ไฟฟาและวทิยุ  เชน สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลารด คัตเอาท สตารตเตอร  ฯลฯ  

สวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

       4.3 คาวัสดุงานบานงานครัว (330300)     ตั้งไว    10,000   บาท   

    เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชน  น้ํายาถูพ้ืน  น้ํายาลางจาน  ถวย  ชาม  ถาดหลุมใสอาหารเด็ก 

ฯลฯ  สวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

      4.4 คาวัสดุคอมพิวเตอร ( 331400 )    ตั้งไว   30,000   บาท   

      คาวัสดุท่ีใชกับคอมพิวเตอรและท่ีเก่ียวของ เชน หมึก ซีดี โปรแกรม กระดาษตอเนื่อง เมาส แปนพิมพ 

ฮารดดิส แรม จอภาพ ซีพียู เครื่องสํารองไฟ สายเคเบิล ฮับสวิตช ตัวอานการด  ฯลฯ หรืออ่ืนๆ ท่ีเขารายจายประเภทนี้

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

       4.5 คาวัสดุกอสราง (330600)      ตั้งไว     4,000  บาท   

      เพ่ือจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ตะปู ไมอัด น้ํายาอุดรูรั่ว ลวดเชื่อม น็อต สี ลูกกลิ้งทาสี ฯลฯ เพ่ือใชใน

การดําเนินงานของสวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

      4.6 คาวัสดุโฆษณาหรอืเผยแพร (331100)     ตั้งไว     3,000  บาท   

      เพ่ือจายเปนคาวัสดุโฆษณา ประชาสัมพันธ ไดแก คาฟลมถายภาพ คาลางอัดภาพ แผนบันทึกภาพ แผน

บันทึกเสียง โรลอัพประชาสัมพันธ ฯลฯ  สวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    
 

งบลงทุน  (540000)       ตั้งไว 226,000 บาท     

5. คาครุภัณฑ (541000)         ตั้งไว      81,000 บาท  

      5.1 ครุภัณฑสํานักงาน  (410100)       ตั้งไว     33,500 บาท  

   (1) เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางานเหล็กขนาดไมนอยกวา  105(W)x65(D)x75(H) ซม. หนาโตะเปนแผน  PVC 

ปูบนแผนเหล็ก เสริมโครงเหล็กดานลาง จํานวน 2 ตัว ราคาตามทองตลาด   ตั้งไว   9,000  บาท      

   (2) คาจัดซ้ือโตะหินออน เอนกประสงค  แบบมีโตะพรอมฐานและเกาอ้ี นั่ง รวมชุดละ 5 ชิ้น จํานวน 10 ชุด    

เพ่ือใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ ราคาตามทองตลาด   ตั้งไว  24,500 บาท ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน

ท่ัวไป 
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     5.2 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  (410600)     ตั้งไว     3,000   บาท 

 (1) เพ่ือจัดซ้ือโทรโขง ขนาดกําลังขับไมนอยกวา 10 วัตต มีเสียงไซเรนพรอมไมโครโฟน ปากฮอรนขนาดไม

นอยกวา 6 นิ้ว อัดเสียงได มีสายสะพายไหล จํานวน 1 ตัว  ตั้งไว  750 บาท 

 ( 2) เพ่ือจัดซ้ือโทรโขง ขนาดกําลังขับไมนอยกวา 40 วัตต มีเสียงไซเรนพรอมไมโครโฟน ปากฮอรนขนาดไม

นอยกวา 8 นิ้ว อัดเสียงได มีสายสะพายไหล  จํานวน 1 ตัว   ตั้งไว  2,250 บาท 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

      5.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700)    ตั้งไว    4,500  บาท               

(1) เพ่ือจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล หนาจอ LCD 

ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้วหรือดีกวา เลนสซูมไมนอยกวา 5 เทา สามารถบันทึกวิดีโอได ราคาตามทองตลาด 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

      5.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว  (410900)       ตั้งไว 40,000   บาท 

   (1) เพ่ือเปนคาจัดซ้ือเครื่องกรองน้ําดื่มชนิดเติม ขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร มีระบบการกรองน้ําไมนอยกวา  2 

ข้ันตอน ไสกรองสามารถถอดลางและเปลี่ยนได กรองน้ําไดไมนอยกวา 100 ลิตรตอชั่วโมง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ท้ัง 4 แหง จํานวน 4 เครื่อง  ราคาตามทองตลาด  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

6.คาท่ีดินและส่ิงกอสราง (542000)    ตั้งไว   145,000 บาท          

      6.1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก  (420800)  ตั้งไว    65,000  บาท 

     (1) เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงเชื่อมตอหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง ระหวางตัวอาคารหองเรียน

กับสวนท่ีเปนหองน้ําและหองครัว  เพ่ือใหมีรมเงาแข็งแรงปลอดภัย สําหรับจัดกิจกรรม และเปนท่ีรับประทานอาหาร

กลางวันสําหรับเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

      6.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง (421100)   ตั้งไว  80,000  บาท 

   (1) เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง (วงเงินมากกวา 5,000 บาท อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กท้ัง 4 แหง ใหมีสภาพดี พรอมสําหรับการจัดประสบการณแกเด็ก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

งบเงินอุดหนนุ (560000)      ตั้งไว รวม 50,000 บาท   

7. เงินอุดหนุน (561000)    ตั้งไว รวม 50,000 บาท   

7.1  เงินอุดหนุนสวนราชการ (610100)  ตั้งไว    50,000 บาท  

 (1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของ อบต.บะ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  ต้ังไว  50,000 บาท   

   เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน  ใหแกโรงเรียนในเขตบริการขององคการบริหาร

สวนตําบลบะ  ท้ัง 5 โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนลานทรายพิทยาคม  โรงเรียนบานบะ  โรงเรียนบานโนนสูง  โรงเรียน

บานเฉนียง  และโรงเรียนบานปรีง   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

 



 

 

-74- 

 

รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจาํงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา (00210) 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
 

 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งงบประมาณรายจายรวมท้ังส้ิน  5,337,540  บาท 

งบดําเนินการ (530000)     ตั้งไว รวม      2, 797,540  บาท   

1.  คาใชสอย (532000)    ตั้งไว            1,194,400  บาท    

     (1.1) รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (320300)   ตั้งไว 1,194,400  บาท 

(1) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ   ตั้งไว 60,000 บาท    

เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม คารางวัลการ

ประกวดกิจกรรม  คาเครื่องเสียง  คาจางจัดตั้งเวที  คาปายโครงการ คาวัสดุจัดนิทรรศการหรือรายจายอ่ืนท่ีใชในการ

จัดกิจกรรมรายจายสามารถถัวจายได  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

(2) คาใชจายโครงการมอบเกียรติบัตรบัณฑิตนอยตําบลบะ   ตั้งไว   30,000   บาท          

  เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ คาจัดทํา เกียรติบัตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจางเหมาจัด

ทําอาหารและเครื่องดื่ม คารางวัลการประกวดกิจกรรม คาจัดสถานท่ี คาจัดซุมถายภาพบัณฑิต คาเชาชุดบัณฑิต คา

ปายโครงการหรือรายจายอ่ืนท่ีใชในการจัดกิจกรรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 (3) คาใชจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน  ตั้งไว   20,000   บาท 

  เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 4 แหง สังกัด อบต.บะ  

เชน คาจางเหมาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาตั๋วเขาชม คาของท่ีระลึก คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณอ่ืนและคาใชจายอ่ืนท่ี

จําเปนตามโครงการ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

   ( 4) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา     ตั้งไวรวม  1,084,400 บาท   

    1) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ ตั้งไว  302,400  บาท 

                  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

    2) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง ตั้งไว  240,800  บาท 

          ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

    3) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง ตั้งไว  134,400  บาท 

                  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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    4) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง  ตั้งไว 380,800 บาท 

                  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

    5) เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น   ตั้งไว  26,000  บาท    

                   เพ่ือจายเปนคาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก  

                  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

2. คาวัสดุ (553300)          ตั้งไว   1,603,140 บาท    

       2.1 คาอาหารเสริม (นม) (330400)      ตั้งไว   1,489,740 บาท   

   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) แกโรงเรียน 4 โรงเรียน (เฉพาะชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษา 

ปท่ี 6) และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  4 ศูนย ดังนี้ 

   1. โรงเรียนบานบะ     เปนเงิน    371,280   บาท 

  2. โรงเรียนบานโนนสูง     เปนเงิน    263,900   บาท 

  3. โรงเรียนบานเฉนียง     เปนเงิน    125,580   บาท 

  4. โรงเรียนบานปรีง     เปนเงิน    358,540   บาท 

  5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ               เปนเงิน    105,840   บาท 

  6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง                   เปนเงิน      84,280   บาท 

  7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง    เปนเงิน      47,040   บาท 

  8. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง    เ ปนเงิน    133,280   บาท 

  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

2.2 คาวัสดุการศึกษา (331500)    ตั้งไว  113,400  บาท   

               เพ่ือจายเปนคาวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 4 ศูนย ท่ีไดรับการถายโอนจาก

กรมพัฒนาชมุชนและกรมการศาสนา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งบเงินอุดหนุน (560000)       ตั้งไว   รวม  2,540,000  บาท       

    3. เงินอุดหนุน  (561000)      ตั้งไว          2,540,000  บาท         

 (1) เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)     ตั้งไว         2,540,000  บาท      

      - อุดหนุนโรงเรียนบานบะ  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน    ตั้งไว  836,000  บาท  

(เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6)   

      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

     - อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสูง ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ตั้งไว  600,000  บาท 

(เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6)     

      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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     - อุดหนุนโรงเรียนบานเฉนียง ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ตั้งไว 296,000 บาท 

(เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6)      

      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

     - อุดหนุนโรงเรียนบานปรงี  ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน   ตั้งไว  808,000  บาท 

(เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6)      

      ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) 
 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)  ตั้งงบประมาณรายจายรวมท้ังส้ิน  925,000 บาท 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)  ตั้งไว รวม  626,200  บาท  

งบดําเนินการ (530000)    ตั้งไว รวม  516,200  บาท    

1.  คาใชสอย (532000)    ตั้งไว รวม    516,200  บาท       

     1.1 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน (320300)  ตั้งไว  516,200  บาท   

(1)  คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยโคมวันออกพรรษา ตั้งไว   60,000 บาท    

   เพ่ือจายเปน คาใชจายในการดําเนินงาน เชน  คาจัดเตรียมสถานท่ี คาจางเหมาเวทีเครื่องเสียง  คารางวัลการ

แขงขันลอยโคม คารางวัลการประกวดกิจกรรมตางๆ ในงาน คาจัดซ้ือถวยรางวัล  คาตอบแทนพิธีกร คาอาหาร

เครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการตัดสินและแขกผูมารวมงาน คาจัดทําปายประชาสัมพันธการจัดงานและคาวัสดุอุปกรณ

อ่ืนท่ีเก่ียวของกับการจัดงาน  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินรายได 
   

(2)  คาใชจายการรวมงานประเพณแีขงเรอืยาวชิงถวยพระราชทานจังหวัดสุรินทร  ตั้งไว 30,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาประดับรถขบวนแห คาทําซุมออกรานประจําตําบล คาเบี้ย

เลี้ยง คาจางเหมารถรับ - สง ผูเขารวมงาน คาแตงตัวธิดาแมยานาง และวัสดุอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน ทุกรายการสามารถถัว

เฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

(3)  คาใชจายในการจัดงานประเพณีแขงขันเรือขนาด 8 ฝพาย ตาํบลบะ   ตั้งไว   80,000 บาท  

   เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดงานประเพณีแขงเรือยาวเล็ก เชน คาตอบแทนพิธีกร โฆษกสนาม คารางวัล

ประเภทตางๆ คาชักลาก คาถวยรางวัล คาเครื่องเสียง คาจัดเตรียมสถานท่ี คารับรองผูมารวมงาน คาปายและวัสดุ

อุปกรณในการประชาสัมพันธ หรือรายการอ่ืนๆท่ีจําเปน เปนตน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
   

(4)  คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงชุมชนตําบลบะสัมพันธ    ตั้งไว   60,000  บาท   

             เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาจัดเตรียมสถานท่ี คาเวทีเครื่องเสียง คาจัดซ้ือ

วัสดุหรือจาง ทํากระทง เงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ คาถวยรางวัล สายสะพายและมงกุฎ คาตอบแทนพิธีกร 

คาอาหารและเครื่องดื่มรับรองผูมารวมงาน คาจัดซ้ือดอกไม เงินรางวัลการแขงขันชกมวยทะเล เงินรางวัลการประกวด 
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ประดิษฐกระทงวัสดุธรรมชาติ คาจัดทําปายประชาสัมพันธ  เงินถวายพระสงฆ และคาวัสดุอุปกรณอ่ืนท่ีจําเปน         

ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

 ( 5)  คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต  ตั้งไว    50,000 บาท    

    เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการการจัดงานวันสงกรานต  เชน คาอาหาร  เครื่องดื่ม  คาวัสดุอุปกรณ  

จางเหมาตกแตงขบวนแห  คาจัดซ้ือของชํารวยเพ่ือมอบใหผูสูงอายุเด็กและเยาวชน คาจางอ่ืนๆท่ีจําเปน  คาเครื่องเสียง  

คารางวัลประกวด  คาจางจัด ทําเวที  คาจางมหรสพ  ดนตรี  เปนตน  ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

 (6) คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําปราสาท  ตั้งไว    50,000 บาท    

    เพ่ือจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรณรงคอนุรักษโบราณสถาน  ประเพณีทองถ่ินการสรงน้ําปราสาท  เชน 

คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาจางเหมาเวทีและเครื่องเสียง  คารางวัลการแสดง  คาจางเหมาจัดเตรียมสถานท่ี และคา

วัสดุอุปกรณจัดงานหรือรายการอ่ืนท่ีจําเปน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

    (7) คาใชจายโครงการแหเทียนวันเขาพรรษาถวายผาอาบน้ําฝน ตั้งไว 20,000   บาท 

   เพ่ือเปนคาจัดสถานท่ี คาจัด หาตนเทียน เครื่อง สังฆภัณฑตางๆ คาเครื่องเสียง  คาอาหารและเครื่องดื่ม 

รางวัลการประกวดตอบปญหาธรรมะ  คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดงาน  ทุกรายการสามารถถัว

เฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

(8) คาใชจายโครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา   ตั้งไว 10,000   บาท 

   เพ่ือเปนคาจัดสถานท่ี คาจัดซ้ือสังฆภัณฑตางๆ คาเครื่องเสียง  คาอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลการประกวด

ตอบปญหาธรรมะ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได   

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

(9) คาใชจายโครงการเขาวัดฟงธรรม ตอบปญหาธรรมะในฤดูกาลเขาพรรษา   ตั้งไว   21,200   บาท 

   เพ่ือจายเปนคาจัดสถานท่ี คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาเครื่องเสียง คาตอบแทนวิทยากร รางวัลการ

ตอบปญหาธรรมมะและความรูรอบตัวในชุมชน คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดซ้ือสังฆภัณฑตางๆ 

ท่ีตองใชในงานและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

   (10)  คาใชจายโครงการเขาคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม       ตั้งไว    20,000   บาท 

   เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเจาหนาท่ี สมาชิกสภาฯ ผูบริหารฯ  

เพ่ือขัดเกลาจิตใจ เกิดจิตสํานึกท่ีดีตอสวนรวม นําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ไดแก  คาอาหารและ

เครื่องดื่ม คาสัมมนาคุณวิทยากร คาพาหนะเดินทางไปสถานท่ีอบรม คาท่ีพัก เปนตน และคาวัสดุอุปกรณอ่ืนท่ี

จําเปนตองใชในโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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(11)  คาใชจายโครงการคายฝกอบรมเยาวชน  ประชาชน      ตั้งไว    30,000   บาท 

   เพ่ือจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการ ฝกอบรมเยาวชน ประชาชน เชน คายอาสาพัฒนาทองถ่ิน           

คายประชาคมอาเซียน คายภาษาอังกฤษ คาสาธารณสุข ฯลฯ นําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ไดแก  

คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสัมมนาคุณวิทยากร คาพาหนะเดินทางไปสถานท่ีอบรม คาท่ีพัก เปนตน และคาวัสดุอุปกรณ

อ่ืนท่ีจําเปนตองใชในโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

(12)  คาใชจายโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช    ตั้งไว  50,000   บาท 

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ คารางวัลการประกวดกิจกรรม คา เวที เครื่องเสียง           

คาประดับเวทีเฉลิมพระเกียรติ คาจัดซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ เสาธง  คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ

จัดนิทรรศการ  คาสมุดลงนามถวายพระพร คาจัดซ้ือพุมทอง พุมเงิน คาประดับพานดอกไม คาปรับปรุงบํารุงรักษาซุม

เฉลิมพระเกียรติ และรายจายอ่ืนท่ีใชในการจัดกิจกรรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได    

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 (13)  คาใชจายโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ตั้งไว    30,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ คารางวัลการประกวดกิจกรรม คา เวที เครื่องเสียง           

คาประดับเวทีเฉลิมพระเกียรติ คาจัดซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ เสาธง  คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ

จัดนิทรรศการ  คาสมุดลงนามถวายพระพร คาจัดซ้ือพุมทอง พุมเงิน คาประดับพานดอกไม คาปรับปรุงบํารุงรักษาซุม

เฉลิมพระเกียรติ และรายจายอ่ืนท่ีใชในการจัดกิจกรรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได    

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 ( 14)  คาใชจายคาพวงมาลา คากระเชา ในงานรัฐพิธีตาง ๆ   ตั้งไว   5,000  บาท 

      เพ่ือจายเปนคาพวงมาลา  คากระเชา  ในงานรัฐพิธีตาง ๆ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

งบเงินอุดหนุน (560000)    ตั้งไว 110,000  บาท     

2. เงินอุดหนุน (561000)    ตั้งไว 110,000  บาท         

    2.1 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณะประโยชน (610400) ตั้งไว 110,000  บาท    

     (1) อุดหนุนวัดปาบานยางเกา ตามโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานยางเกา   ตั้งไว  30,000 บาท  

                  เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมประจําป เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดมารักษาศีล 

ปฏิบัติธรรมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

     (2) อุดหนุนวัดปาบานเปอยปราสาท ตามโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานเปอยปราสาท  ตั้งไว 30,000 บาท  

              เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมประจําป เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดมารักษาศีล 

ปฏิบัติธรรมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโนนสูง หมูท่ี 5  ตามโครงการงานประเพณีบุญเดือนสาม ฯลฯ   

ตั้งไว 50,000     บาท  

               เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม เทศกมหาชาติ งานประเพณีกอเจดียขาวเปลือกฯลฯ  

เพ่ือเปนการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินใหคงอยูสืบไป  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 
 

 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)  ตั้งงบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน   298,800 บาท  

งบดําเนินการ (530000)      ตั้งไว รวม   298,800 บาท   

1.  คาใชสอย (532000)    ตั้งไว รวม    245,000  บาท       

     1.1 รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน  (320300)   ตั้งไว  245,000  บาท   

(1) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลบะ  ตั้งไว  185,000    บาท  

     เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลบะ เชน คาจัดเตรียมสนามแขงขัน คาจัดซ้ือ

อุปกรณการแขงขัน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีประจําสนาม คารับรองประธานในพิธี

และแขกผูมีเกียรติ คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเวลาของเจาหนาท่ีหรือนักกีฬา คาจัดซ้ือถวยรางวัล  เงินรางวัล คาปาย

ประชาสัมพันธ คาตอบแทนการแสดงพิธีเปด คาตอบแทนเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

กับการจัดการแขงขันกีฬา ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

(2) คาใชจายโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา  ตั้งไว   60,000    บาท 

   เพ่ือเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนสงเสริมทีมกีฬา ของเด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไปท่ี อบต. สงไปเขา

รวมการแขงขันในระดับตางๆ รวมไปถึงการเขารวมการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ อําเภอทาตูม เพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับ

ตําบลและเพ่ือตอตานยาเสพติด ไดแก คาชุดกีฬา คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาอุปกรณการฝกซอม คายาบรรเทา

อาการปวดหรือยาคลายกลามเนื้อ รวมท้ังคาใชจายอ่ืนตามความจําเปน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได      

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

2. คาวัสดุ (553300)      ตั้งไว 53,800 บาท    
      2.1  คาวัสดุกีฬา ( 331300 )    ตั้งไว    50,000 บาท    

   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล , ลูกวอลเลยบอล  ฯลฯ เพ่ือใหเด็ก เยาวชน 

ประชาชนไดใชฝกซอม หรือออกกําลังกาย  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     
 

      2.2 คาวัสดุดนตรี (331630)     ตั้งไว     3,800  บาท   

        เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองทอมบา พรอมขาตั้งเหล็ก 1 ชุด เพ่ือใชในกิจกรรมสันทนาการตามโครงการจัดงาน

ของ อบต. เชน งานวันผูสูงอายุ งานวันเด็ก งานแขงเรือ งานสรงน้ําปราสาท งานแขงขันกีฬา ฯลฯ 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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รายละเอียดงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ   

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
 

รายจายงบกลาง 

ดานการดําเนินงานอ่ืน  (00400)  แผนงานงบกลาง  (00410) 

งานงบกลาง  (00411) 
 

 

แผนงานงบกลาง (00410)    ตั้งงบประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน  869,120  บาท   

งบกลาง   (510000)        ตั้งไว  รวม   869,120  บาท  

     1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)   ตั้งไว            165,000  บาท     

   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไปขององคการ

บริหารสวนตําบลบะ  ใหแกสํานักงานประกันสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

     2. เงินสํารองจาย  (111000)     ตั้งไว 158,889  บาท   

      เพ่ือจายเปน คาใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน  เพ่ือบรรเทาสาธารณภัยหรือเพ่ือบําบัดความเดือดรอน

ของประชาชนโดยสวนรวมในเขตองคการบริหารสวนตําบลบะ  ตั้งจายจากเงินรายได  
  

     3. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100)    ตั้งไว   213,231 บาท  

    เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ินของพนักงานสวนตําบล  จํานวนรอยละ 1  

ของงบประมาณการรายรับ  ตั้งจายจากเงินรายได 
 

     4. เบ้ียยังชีพผูติดเช้ือ HIV (110900)    ตั้งไว      162,000   บาท   

    เพ่ือจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ HIV  จํานวน  27  ราย ๆ ละ 500 บาท / เดือน  รวม 12 เดือน 

เปนเงิน 162,000 บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
     

     5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบะ      ตั้งไว     50,000 บาท  

    เพ่ือจายเปนเงินสําหรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบะ  ในการจัดสวัสดิการเกิดแกเจ็บตายใหแก

สมาชกิกองทุน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
 

     6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาํบลบะ  (สปสช.) (121000)  ตั้งไว  70,000  บาท 

   เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ีตําบลบะ  (งบสมทบกรณี อบต.ขนาด

กลางตองไมนอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณท่ี สปสช.โอนเงินให)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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      7. ทุนการศึกษาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลบะ     ตั้งไว  50,000  บาท  

    เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีและปริญญาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบะ   ตั้งจายจากเงินรายได



 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

สวนที่  4 

 

สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจาํปงบประมาณ  2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

 

หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 

ป  2553 ป  2554 ป 2555 ป  2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

หมวดภาษอีากร        

 ภาษีบํารุงทองท่ี  - - - - 100 % 49,837 

 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  - - - - 100 % 89,721 

 ภาษีปาย  - - - - 100 % 1,200 

 อากรฆาสัตว  - - - - 100 % 5,940 

รวมหมวดภาษีอากร - - - - 100 % 146,698 

หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนญุาต        

       คาธรรมเนียมฆาสัตวและจําหนาย - - - - - % - 

       คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร - - - - - % - 

       คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข - - - - - % - 

       คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

- - - - 100 % 8,700 

       คาธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล - - - - 100 % - 

       คาปรับการผิดสัญญา - - - - 100 % 11,437 
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หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 

ป  2553 ป  2554 ป 2555 ป  2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

      คาใบอนุญาตอ่ืนๆ - - - - 100 % 2,352 

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก - - - - - % - 

      คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถ่ิน - - - - - % - 

      คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย - - - - - % 1,000 

      คาปรับอ่ืนๆ - - - - - % - 

      คาธรรมเนียมอ่ืนๆ - - - - - % - 

รวมหมวดคาธรรมเนยีม คาปรับและใบอนญุาต - - - - 100 % 23,489 

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ        

 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร - - - - 100 % 224,976 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสนิ - - - - 100 % 224,976 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภค - - - - -  - 

หมวดรายไดเบ็ดเตลด็        

 คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคาฯ - - - - 100 % 119,300 

 รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ - - - - 100 % 2,145 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตลด็ - - - - 100 % 121,445 
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หมวดภาษีอากร รายรับจริง ประมาณการ 

ป  2553 ป  2554 ป 2555 ป  2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

หมวดภาษจีดัสรร        

     ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ - - - - 100 % 5,702,152 

     ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน 9 - - - - 100 % 2,059,644 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ - - - - 100 % 13,600 

     ภาษีสุรา - - - - 100 % 1,085,777 

     ภาษีสรรพสามิต - - - - 100 % 1,951,898 

     คาภาคหลวงแร - - - - 100 % 39,565 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม - - - - 100 % 79,338 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน - - - - 100 % 486,430 

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน - - - - 100 % 10,000 

รวมหมวดภาษีจดัสรร - - - - 100 % 11,428,404 

หมวดเงินอุดหนนุ        

     เงินอุดหนุนท่ัวไป - - - - 100 % 9,378,088 

รวมหมวดเงินอุดหนนุ - - - - 100 % 9,378,088 

รวมทุกหมวด - - - - 100 % 21,323,100 
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รายงานประมาณการรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องคการบริหารสวนตําบลบะ 

อําเภอทาตูม  จังหวัดสุรินทร 

 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป         

งานบริหารท่ัวไป         

งบบุคลากร         

 เงินเดือน (ฝายการเมอืง)         

  เงินเดอืนนายก/รองนายก         514,080 

  เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก         42,120 

  เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก        42,120 

  เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.         86,400 

  เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน         2,750,400 

รวมเงินเดือน (ฝายการเมอืง)        3,435,120 

 เงินเดือน (ฝายประจาํ)         

  เงินเดอืนพนักงาน         1,348,320 

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน         201,480 

  เงินประจําตําแหนง        42,000 

  คาจางพนักงานจาง        669,720 

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         388,440 

  รวมเงินเดือน  (ฝายประจาํ)        2,649,960 

รวมงบบุคลากร        6,085,080 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาตอบแทน         

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

  ปกครองสวนทองถ่ิน  

        

               - คาตอบแทนคณะกรรมการจางฯ        50,000 

               - คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอ่ืน        50,000 

  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          - 

            เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร        5,000 

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล         20,000 

รวมหมวดคาตอบแทน        125,000 

     หมวดคาใชสอย         

ประเภทรายจายใหไดมาซ่ึงบริการ          200,000 

  - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ         

  - คาจางเหมาบริการตางๆ         

  - คาจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร         

ประเภทรายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ        20,000 

  - คาใชจายในการรับรองคณะบุคคลหรือบุคคล         

  - คาใชจายในการรับรองคณะกรรมการ/การประชุมสภาฯ         
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

รายจายเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

-  คาใชจายในการเลือกตั้ง        400,000 

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        100,000 

           -  คาใชจายตามการโครงการพัฒนาบุคลากร        - 

           -  คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทําระบบ e-laas        50,000 

รายจายเพ่ือบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ        50,000 

รวมหมวดคาใชสอย        820,000 

       คาวัสดุ         

             วัสดสุาํนักงาน        150,000 

             วัสดไุฟฟาและวิทย ุ        10,000 

             วัสดงุานบานงานครวั        10,000 

             วัสดยุานพาหนะและขนสง        10,000 

             วัสดเุช้ือเพลงิและหลอลืน่        150,000 

             วัสดกุารเกษตร        30,000 

             วัสดโุฆษณาและเผยแพร        10,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร        50,000 

 วัสดุเครื่องดับเพลิง        30,000 

 วัสดุเครื่องแตงกาย        50,000 

 วัสดุอ่ืน        10,000 

รวมคาวัสดุ        510,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

 คาสาธารณูปโภค         

 คาไฟฟา        150,000 

 คานํ้าประปา         10,000 

 คาโทรศัพท         10,000 

 คาไปรษณีย         7,000 

 คาบริการทางดานโทรคมนาคม         20,000 

รวมคาสาธารณูปโภค        197,000 

      รวมงบดําเนนิงาน        1,652,000 

งบลงทุน         

 หมวดครุภัณฑ         

ครุภัณฑสํานักงาน         

- จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จาํนวน 3  หลัง        33,600 

ครุภณัฑคอมพิวเตอร                             

- จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง        32,000 

- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จาํนวน 1 เครื่อง        4,200 

- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดาํ  จาํนวน 1 เครื่อง        13,000 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ          69,800 

รวมหมวดคาครุภณัฑ        151,600 

รวมงบลงทุน        151,600 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

งบเงินอุดหนนุ         

 เงินอุดหนนุสวนราชการ         

       -  อุดหนุนอําเภอ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆ        4,500 

       -  อุดหนุนอําเภอ ตามโครงการสนับสนุนดําเนินการของศูนยขอมูล

ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

       10,000 

รวมเงินอุดหนุนสวนราชการ        14,500 

รวมงบเงินอุดหนนุ        14,500 

รวมงานบริหารท่ัวไป        7,903,180 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป        

งานบริหารงานคลงั         

งบบุคลากร         

 หมวดเงินเดือน  (ฝายประจาํ)         

  เงินเดอืนพนักงาน        780,200 

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน         65,580 

เงินประจําตําแหนง        - 

  คาจางพนักงานจาง         178,320 

  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง         53,400 

รวมเงินเดือน (ฝายประจาํ)        1,077,780 

รวมงบบุคลากร        1,077,780 

งบดําเนนิงาน         

 หมวดคาตอบแทน         

     คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ        50,000 

     คาตอบแทนปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ        - 

           คาเชาบาน        50,000 

           เงินชวยเหลอืการศกึษาบุตร        5,000 

     เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล        20,000 

รวมคาตอบแทน        125,000 
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 หมวดคาใชสอย         

  รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ          

    - คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง  ๆ        40,000 

  รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

             -  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        40,000 

         คาบํารุงรักษาและซอมแซม            

 -  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ        20,000 

รวมหมวดคาใชสอย        100,000 

 หมวดคาวัสดุ         

  วัสดุสํานักงาน         40,000 

วัสดคุอมพิวเตอร        30,000 

รวมหมวดคาวัสดุ        70,000 

รวมงบดําเนนิงาน        295,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

งบลงทุน         

 หมวดครุภัณฑ         

ครุภัณฑสํานักงาน         

- คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง        43,500 

- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จาํนวน 5 หลัง        56,000 

รวมคาครุภณัฑ        99,500 

รวมงบลงทุน        99,500 

รวมงานบริหารงานคลงั        1,472,280 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป        9,375,460 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานรักษาความสงบภายใน         

งานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการรักษาความสงบภายใน         

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาใชสอย         

       รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

- คาใชจายรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม , สงกรานต        80,000 

    - คาใชจายโครงการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย        70,000 

    - คาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.        50,000 

    - คาใชจายตามโครงการฝกอบรมจัดตั้ง อปพร.        50,000 

รวมหมวดคาใชสอย        250,000 

รวมงบดําเนนิงาน        250,000 

รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน        250,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานการศึกษา         

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา         

งบบุคลากร         

 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)         

  เงินเดอืนพนักงาน         378,840 

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน         101,400 

  เงิน ประจําตําแหนง        - 

  คาจางพนักงานจาง         231,960 

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง         100,440 

รวมหมวดเงินเดือน(ฝายประจาํ)        812,640 

รวมงบบุคลากร        812,640 

งบดําเนนิงาน         

 หมวดคาตอบแทน         

  คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร 

  ปกครองสวนทองถ่ิน  

       50,000 

  คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        10,000 

  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล         20,000 

รวมหมวดคาตอบแทน        80,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 
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 หมวดคาใชสอย         

  รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ         30,000 

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

     - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        60,000 

  คาบํารุงรักษาและซอมแซม         5,000 

รวมหมวดคาใชสอย        95,000 

 หมวดคาวัสดุ         

  วัสดุสํานักงาน         35,000 

            วัสดุไฟฟาและวิทยุ        4,000 

            วัสดโุฆษณาและเผยแพร        3,000 

     วัสดงุานบานงานครัว        10,000 

     วัสดคุอมพิวเตอร        30,000 

     วัสดุกอสราง        4,000 

รวมหมวดคาวัสดุ        86,000 

รวมงบดําเนนิงาน        261,000 

งบลงทุน         

 หมวดครุภัณฑ         

ครุภัณฑสํานักงาน         

    -  คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  จาํนวน 2 ตวั        9,000 

    -  คาจัดซื้อโตะหินออนอเนกประสงค จาํนวน 10 ชุด        24,500 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ         

               - คาจัดซื้อโทรโขง จํานวน 2 ตวั         3,000 

ครุภณัฑโฆษณาและเผยแพร         

    - คาจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง จํานวน 1 ตวั        4,500 

ครุภณัฑงานบานงานครัว         

    - คาจัดซื้อเครื่องกรองนํ้าชนิดเติม จํานวน 4 เครื่อง        40,000 

รวมคาครุภณัฑ        81,000 

         คาท่ีดินและสิ่งกอสราง         

  -  คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก        65,000 

  -  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง        80,000 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง        145,000 

รวมงบลงทุน        226,000 

งบเงินอุดหนนุ         

         เงินอุดหนนุสวนราชการ         

             - อุดหนุนโรงเรยีนในเขตบรกิารของ อบต.บะ  ท้ัง 5 โรงเรียน 

ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 

       50,000 

รวมเงินอุดหนนุสวนราชการ        50,000 

รวมงบเงินอุดหนนุ        50,000 

รวมงานบริหารท่ัวไปเกีย่วกบัการศึกษา        1,349,640 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานการศึกษา         

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา         

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาใชสอย         

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

    -  โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ        60,000 

    -  โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน         20,000 

    -  โครงการมอบเกยีรติบตัรบัณฑตินอย        30,000 

    -  สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ        302,400 

    -  สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง        240,800 

    -  สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง        134,400 

    -  สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธ์ิศรีสวางบานปรงี        380,800 

    -  สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น        26,000 

รวมหมวดคาใชสอย        1,194,400 

หมวดคาวัสดุ         

    คาอาหารเสริม (นม)         

- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานบะ        371,280 

- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานโนนสงู        263,900 
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- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานเฉนียง        125,580 

- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานปรงี        358,540 

- อาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ        105,840 

- อาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง        84,280 

- อาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง        47,040 

- อาหารเสริมนม ศนูยอบรมเดก็กอนเกณฑวัดโพธ์ิศรสีวางบานปรีง        133,280 

       คาวัสดุการศึกษา         

          - คาวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 4 ศูนย        113,400 

รวมหมวดคาวัสดุ        1,603,140 

รวมงบดําเนนิงาน        2,797,540 

งบเงินอุดหนนุ         

เงินอุดหนนุสวนราชการ         

- อุดหนุนโรงเรียนบานบะ  คาอาหารกลางวัน        836,000 

- อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสูง  คาอาหารกลางวัน        600,000 

- อุดหนุนโรงเรียนบานเฉนียง  คาอาหารกลางวัน        296,000 

- อุดหนุนโรงเรียนบานปรีง  คาอาหารกลางวัน        808,000 

รวมเงินอุดหนนุสวนราชการ        2,540,000 

รวมงบเงินอุดหนนุ        2,540,000 

รวมงานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา        5,337,540 

รวมแผนงานการศึกษา        6,769,180 

 



 

 

-35- 

 
 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ         

งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิน่         

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาใชสอย         

รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ         

 - คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยโคมวันออกพรรษา        60,000 

 - คาใชจายการรวมงานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานจังหวัดสุรินทร        30,000 

 - คาใชจายในการจดังานประเพณีแขงขันเรือขนาด  8  ฝพาย  ตําบลบะ        80,000 

 - คาใชจายโครงการงานประเพณีลอยกระทงชมุชนตําบลบะสัมพันธ        60,000 

 - คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต        50,000 

 - คาใชจายโครงการจดังานประเพณสีรงนํ้าปราสาท        50,000 

 - คาใชจายโครงการแหเทียนวันเขาพรรษาถวายผาอาบนํ้าฝน        20,000 

 - คาใชจายโครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา        10,000 

 - คาใชจายโครงการเขาวัดฟงธรรม ตอบปญหาธรรมมะในฤดูกาเขาพรรษา         21,200 

 - คาใชจายโครงการเขาคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม        20,000 

 - คาใชจายโครงการคายฝกอบรมเยาวชน ประชาชน        30,000 

 - คาใชจายโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช        50,000 

 - คาใชจายโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหามหาราชินี        30,000 

 - คาใชจายคาพวงมาลา คากระเชา ในงานรฐัพิธีตางๆ        5,000 

รวมหมวดคาใชสอย        516,200 

รวมงบดําเนนิงาน        516,200 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

งบเงินอุดหนนุ         

     อุดหนนุกจิการท่ีเปนสาธารณประโยชน         

        - อุดหนุนโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานยางเกา        30,000 

-  อุดหนุนโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานเปอยปราสาท        30,000 

-  อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเดือนสาม ฯลฯ        50,000 

รวมอุดหนนุกจิการท่ีเปนสาธารณประโยชน        110,000 

รวมงบเงินอุดหนุน        110,000 

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิน่        626,200 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ         

งานกีฬาและนันทนาการ         

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาใชสอย         

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

   - โครงการแขงขันกีฬาประเพณตีาํบลบะ        185,000 

   - โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา        60,000 

รวมหมวดคาใชสอย        245,000 

หมวดคาวัสดุ         

     คาวัสดุกีฬา        50,000 

     คาวัสดุดนตรี        3,800 

รวมหมวดคาวัสดุ        53,800 

รวมงบดําเนนิงาน        298,800 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ        298,800 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        925,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานสาธารณสขุ         

งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน         

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาใชสอย         

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

    - คาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ        30,000 

    - คาใชจายในการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก        50,000 

    - คาใชจายสงเสรมิการดําเนินงานและบรหิารจดัการระบบการแพทยฉกุเฉนิ        10,000 

รวมหมวดคาใชสอย        90,000 

หมวดคาวัสดุ         

     คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย        150,000 

รวมหมวดคาวัสดุ        150,000 

รวมงบดําเนนิงาน        240,000 

งบลงทุน         

หมวดคาครุภณัฑ         

     คาครุภัณฑการเกษตร          

          - คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จาํนวน  2  เครื่อง        140,000 

รวมหมวดคาครุภณัฑ        140,000 

รวมงบลงทุน        140,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

งบเงินอุดหนนุ         

  เงินอุดหนนุสวนราชการ         

   - อุดหนุนโครงการสงเสริมการบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร        3,000 

รวมเงินอุดหนนุสวนราชการ        3,000 

  เงินอุดหนนุกจิการท่ีเปนสาธารณประโยชน         

   - อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลบะ 15 หมูบาน        150,000 

 รวมเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน        150,000 

รวมงบเงินอุดหนุน        153,000 

รวมแผนงานสาธารณสขุ        533,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน         

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน         

งบดําเนินงาน         

หมวดคาใชสอย         

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

      - คาใชจายโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด        50,000 

      - คาใชจายการจัดประชุมประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล        30,000 

      - คาใชจายโครงการแกไขปญหาการวางงาน        20,000 

      - คาใชจายโครงการปกปองสถาบันของชาติ        10,000 

      - คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน        10,000 

      - คาใชจายการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

       50,000 

      - คาใชจายตามโครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC        20,000 

      - คาใชจายโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ        70,000 

      - คาใชจายโครงการขับข่ีปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร        30,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

       - คาใชจายตามโครงการบานธารนํ้าใจ  สรางสุข สรางรอยยิ้ม 

ประจาํปงบประมาณ 2557 

       50,000 

      - คาใชจายตามโครงการจังหวัดสุรินทร  สรางสุข  สรางรอยยิ้ม 

ประจาํปงบประมาณ 2557 

       50,000 

รวมหมวดคาใชสอย        390,000 

รวมงบดําเนนิงาน        390,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแขง็ของชมุชน        390,000 
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รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานการเกษตร         

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาใชสอย         

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

- คาใชจายโครงการทองถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนท่ีสีเขียว        50,000 

รวมหมวดคาใชสอย        50,000 

รวมงบดําเนนิงาน        50,000 

งบเงินอุดหนนุ         

เงินอุดหนนุกจิการท่ีเปนสาธารณประโยชน         

  - อุดหนุนกลุมเกษตรอินทรียตําบลบะ  15 หมูบาน        150,000 

รวมเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน        150,000 

รวมงบเงินอุดหนนุ        150,000 

รวมแผนงานการเกษตร        200,000 
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รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานสงัคมสงเคราะห         

งบดําเนนิงาน         

หมวดคาใชสอย         

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

     - คาใชจายโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส ผูยากไร        50,000 

รวมหมวดคาใชสอย        50,000 

รวมงบดําเนนิงาน        50,000 

งบเงินอุดหนนุ         

เงินอุดหนนุสวนราชการ         

        - อุดหนุนคาใชจายตามโครงการจัดหารายไดเพ่ือจัดกิจกรรม   

สาธารณกุศล และใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจเหลากาชาด

จังหวัดสุรินทร  ประจําปงบประมาณ 2557 

       10,000 

รวมเงินอุดหนนุสวนราชการ        10,000 

รวมงบเงินอุดหนนุ        10,000 

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห        60,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

แผนงานเคหะและชุมชน         

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน         

งบบุคลากร         

 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)         

  เงินเดอืนพนักงาน         392,880 

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน         4,380 

  เงิน ประจําตําแหนง        - 

  คาจางพนักงานจาง         103,080 

  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง         18,0000 

รวมงบบุคลากร        518,340 

งบดําเนนิงาน         

 หมวดคาตอบแทน         

 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนของทองถ่ิน         53,000 

 คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         - 

 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล         20,000 

 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร         6,000 

รวมหมวดคาตอบแทน        79,000 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

หมวดคาใชสอย         

     รายจายใหไดมาซึ่งบริการ        50,000 

     -  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ         

     -  คาถายเอกสารจากพิมพเขียว         

     -  คารังวัดท่ีดินสาธารณะประโยชน         

     -  คาจางเหมาบริการตางๆ         

     รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ 

     รายจายหมวดอ่ืนๆ 

        

          - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        30,000 

รวมหมวดคาใชสอย        80,000 

        คาวัสดุ         

     คาวัสดุสํานักงาน        20,000 

     คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร        20,000 

     คาวัสดุกอสราง        50,000 

     คาวัสดคุอมพิวเตอร        30,000 

รวมหมวดคาวัสดุ        120,000 

รวมงบดําเนนิงาน        285,000 

 

 

 

 



 

 

-46- 

 

 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

งบลงทุน         

หมวดคาครุภณัฑ         

    ครุภณัฑงานสาํรวจ         

               -  คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะดวยเลเซอร  จํานวน 1 เครื่อง        18,000 

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ        20,000 

รวมหมวดคาครุภณัฑ        38,000 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง         

- กอสรางอาคารจอดรถดับเพลิง คสล. 1 ช้ัน (ตามแบบ อบต.บะ กําหนด)        776,000 

- กอสรางถนน คสล. จากบานโนนสูง หมูท่ี 5 - บานผางเกา หมูท่ี 6        302,000 

       คาบํารุงรักษา ปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง        120,000 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง        1,198,000 

รวมงบลงทุน        1,236,000 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน        2,033,340 
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 รายจายจริง ประมาณการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2556 ยอดตาง (%) ป 2557 

งบกลาง         

    งบกลาง         

เงินสมทบประกันสงัคม        165,000 

เงินสํารองจาย        158,889 

เงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน        213,231 

เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส        162,000 

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน        50,000 

เงินสมทบกองทุนหลกัประกันสขุภาพตาํบลบะ        70,000 

เงินทุนการศึกษาพนักงานสวนตําบล        50,000 

รวมแผนงานงบกลาง        869,120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะทุกท่าน
	บันทึกหลักการและเหตุผล
	รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป


