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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบะทุกทาน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบะ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบะอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลบะ จึงขอ ชี้แจง ใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทัว่ ไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 องคการบริหารสวนตําบลบะ
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
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 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน - โครงการ
รวม
- บาท
1.1.6 เงินกูคงคาง
- บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น
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) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค - บาท
3) รายจายจริง
จํานวน 21,323,100 บาท
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
- บาท
งบเงินอุดหนุน
(
4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(5) มีรายจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน

ประกอบดวย
869,120 บาท
8,493,840 บาท
6,979,540 บาท
1,853,100 บาท
3,127,500 บาท
- บาท
- บาท

-4-

คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
2.1 รายรับ
ในปงบประมาณ 2557 ไดประมาณการรายรับไวรวมทั้งสิ้น
รายรับ

21,323,100 บาท แยกไดดังนี้
รายรับจริง
ป 2555

ประมาณการ
ป 2556

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
146,698.47
133,100
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
23,489.28
19,700
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
224,976.66
135,000
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
121,445
53,000
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง 516,609.41
340,800
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
11,418,413.53 10,960,000
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 11,418,413.53 10,960,000
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
9,378,088
9,000,000
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
9,378,088
9,000,000
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค
รวม

21,313,110.79

20,300,800

ประมาณการ
ป 2557
146,698
23,489
224,976
121,445
516,608
11,428,404
11,428,404
9,378,088
9,378,088

21,323,100
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2.2 รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ
คาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ
และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมจายจากงบประมาณ

จายจริงป
2555

งบประมาณป
2556

งบประมาณป
2557

842,950
6,024,560

978,080
5,857,000

869,120
8,493,840

6,395,875.18

8,865,760

6,979,540

1,162,619.16
1,673,600
16,093604.34

2,350,000
2,250,000
20,300,800

1,853,100
3,127,500
21,323,100
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติ
เรือ่ ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของ
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
-7-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดาน
ดานบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
ดานบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
ดานเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
ดานการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
งบประมาณรายจายทัง้ สิน้

ยอดรวม
9,375,460
250,000
6,687,180
533,000
60,000
2,033,340
390,000
925,000
200,000
869,120
21,323,100
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รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน งานบริหารทั่วไป
งบ

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

(00111)
6,085,080
1,652,000
151,600
14,500
7,903,180

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งาน งานบริหารทั่วไป
งบ
เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน
(00121)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
180,000
งบลงทุน
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
180,000

งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ

งานบริหารงานคลัง

รวม

(00112)
-

(00113)
1,077,780
295,000
99,500
1,472,280

7,162,860
1,947,000
251,100
14,500
9,375,460

งานเทศกิจ

งานปองกันภัยฝาย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
(00123)
70,000
70,000

(00122)
-

รวม

250,000
250,000
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แผนงานการศึกษา
งาน งานบริหาร
งบ
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
(00211)
งบบุคลากร
812,640
งบดําเนินการ
261,000
งบลงทุน
226,000
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
50,000
รวม
1,349,640
แผนงานสาธารณสุข
งาน งานบริหาร
งบ
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
(00221)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
240,000
งบลงทุน
140,000
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
153,000
รวม
533,000

งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา
(00212)
2,797,540
2,540,000
5,337,540
งานโรงพยาบาล

(00222)
-

แผนงานสังคมสงเคราะห
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
งบ
สังคมสงเคราะห
(00231)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
50,000
งบลงทุน
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
10,000
รวม
60,000

งานระดับ
มัธยมศึกษา

งานศึกษาไม
กําหนดระดับ

(00213)
-

(00214)
-

งานบริการ
งานศูนยบริการ
สาธารณสุขและ สาธารณสุข
งานสาธารณสุข
อื่น (00223)
(00224)
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห
(00232)
-

รวม

812,640
3,058,540
226,000
2,590,000
6,687,180
รวม

240,000
140,000
153,000
533,000
รวม

50,000
10,000
60,000
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานกําจัด
งาน งานบริหาร งานไฟฟา
งาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
ถนน
สวนสาธารณะ ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
เคหะและ
งบ
ชุมชน
(00243)
(00244)
(00241)
(00242)
งบบุคลากร
518,340
งบดําเนินการ
279,000
งบลงทุน
1,236,000
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
2,033,340
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานสงเสริมและสนับสนุน
งบ
การสรางความเขมแข็ง
ความเขมแข็งชุมชน
ของชุมชน (00251)
(00252)
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
290,000
งบลงทุน
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
100,000
รวม
390,000

งานบําบัด
น้ําเสีย

(00245)
-

รวม

518,340
279,000
1,236,000
2,033,340

รวม

290,000
100,000
390,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งาน

งบ

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
(00261)
-

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งานศาสนาและ
วัฒนธรรม
ทองถิ่น

รวม

(00263)

งานวิชาการ
วางแผนและ
สงเสริมการ
ทองเทีย่ ว
(00264)

(00262)
298,800
298,800

516,200
110,000
626,200

-

815,000
110,000
925,000

แผนงานการเกษตร
งาน

งานสงเสริมการเกษตร

งบ
(00321)
50,000
150,000
200,000

งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบรายจายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานอนุรักษแหลงน้ํา
และปาไม
(00322)
-

รวม

50,000
150,000
200,000

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
รวม

งบกลาง
(00411)
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
บริหารสวนตําบลบะขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลและ โดยอนุมัติของนายอําเภอทาตูม
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 21,323,100 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป โดยแยกเปนรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ดาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม

9,375,460
250,000
6,687,180
533,000
60,000
2,033,340
390,000
925,000
200,000
869,120
21,323,100
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ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น - บาท
งบ
ยอดรวม
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
รวมรายจาย
ขอ 6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

เดือนกันยายน พ.ศ.2557
(ลงนาม)
(นายสุทิน ลักขษร)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบะ

อนุมัติ/เห็นชอบ
.....................................
(นายดํารงชัย เนรมิตตกพงษ)
นายอําเภอทาตูม
ขอรับรองวารางขอบัญญัตติ าํ บล เรือ่ ง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ สภาองคการ
บริหารสวนตําบลบะ ไดมีมติเห็นชอบแลว ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลบะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่
2/2556 เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2556
(ลงชื่อ) จาสิบเอก .................................
(บุญวาส ศรีไตรลืม)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ

ขอรับรองวารางขอบัญญัตติ าํ บล เรือ่ ง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบับนี้ ไดจัดทํา
ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลบะไดมีมติเห็นชอบแลว

(ลงชื่อ) ……………………………………………
(นายอิสรพงศ วงศฉลาด)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบะ

-14-

สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร

-18-

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น

21,323,100 บาท
รายไดจัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม 146,698 บาท

ภาษีบาํ รุงทองที่ จํานวน

89,721 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555
ประมาณการตั้งรับไวตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จํานวน

49,837 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี

ภาษีปาย

จํานวน

1,200 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555
ประมาณการตั้งรับไว ตามจํานวนผูอยูในขายตองชําระภาษี

อากรฆาสัตว

จํานวน 5,940 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

รวม 23,489 บาท

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับ กิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 8,700 บาท
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555

คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไวใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา

คาปรับการผิดสัญญา

จํานวน

11,437 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555

คาใบอนุญาตอื่นๆ

จํานวน

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

2,352 บาท

-19-

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

รวม 224,976 บาท
จํานวน 224,976 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา

จํานวน

รวม 121,445 บาท
119,300 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555

รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

จํานวน
คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555

2,145 บาท

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม
ภาษีสุรา จํานวน

11,428,404 บาท
1,085,777 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

ภาษีสรรพสามิต

จํานวน 1,951,898 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน

จํานวน

486,430 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พรบ.กําหนดแผนฯ

จํานวน 5,702,152 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จํานวน

13,600 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

คาภาคหลวงแร จํานวน
คําชี้แจงงบประมาณ

ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

คาภาคหลวงปโตรเลียม
คําชี้แจงงบประมาณ

ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9

39,565 บาท
จํานวน

79,338 บาท

ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

จํานวน

2,059,644 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการใกลเคียงกับรับจริงปงบประมาณ 2555

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน

จํานวน 10,000 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการไวเพราะคาดวาจะไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล

-20รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

9,378,088 บาท
จํานวน 9,378,088 บาท

คําชี้แจงงบประมาณ ประมาณการเทากับรับจริงปงบประมาณ 2555

-48รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) ตั้งประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 9,375,460 บาท
งานบริหารทั่วไป (00111) ตั้งไว รวม
7,903,180 บาท
ตั้งไว รวม
6,085,080 บาท
งบบุคลากร (520000)
1. เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
ตั้งไว รวม
3,435,120 บาท
1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก (210100) ตั้งไว
514,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนของผูบริหาร 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 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (210200) ตั้งไว
42,120 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง 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
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษของ 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

-491.4 เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล (210400) ตั้งไว 86,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน ตําแหนง เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 12 เดือน
เดือนละ 7,200 บาท เปนเงิน 86,400 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
1.5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (210600) ตั้งไว 2,750,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 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
เพื่อจายเปนเงินเดือนและทั้งปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานัก งานปลัด จํานวน 7 อัตรา
ไดแก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล , รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล , หัวหนาสํานักงานปลัด , นัก พัฒนาชุมชน,
บุคลากร, เจาพนักงานธุรการ, เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว
201,480 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานักงานปลัด
จํานวน 4 อัตรา ไดแก นักพัฒนาชุมชน, บุคลากร, เจาพนักงานธุรการ, เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งจายจากเงินรายได
2.3 เงินประจําตําแหนง (220300)
ตั้งไว 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน
เปนเงิน 42,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
2.4 คาจางพนักงานจาง (220600) ตั้งไว
669,720 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและทั้งปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจาง สังกัดสํานัก งานปลัด พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาหนาที่ วิเคราะหนโยบายและแผน , ผูชวยเจาหนา ที่พัฒนาชุมชน, ผูชวยเจาหนาที่
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ไดแก พนักงานขับ
รถ, นักการภารโรง, คนสวน , คนงาน , แมบาน ตั้งจายจากเงินรายได

-502.5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว
388,440 บาท
เพื่อจายเปน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของ พนักงานจางสังกัด สํานัก งานปลัด พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 4 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน, ผูชวยเจาหนาที่พัฒนาชุมชน, ผูชวยเจาหนาที่ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย , ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล พนักงานจางทั่วไป จํานวน 5 อัตรา ไดแก พนักงานขับรถ ,
นักการภารโรง , คนสวน , คนงาน , แมบาน ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินงาน (530000)
ตั้งไว รวม
1,652,000 บาท
3. คาตอบแทน (531000)
ตั้งไว รวม
125,000 บาท
3.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100) ตั้งไว 100,000 บาท
( 1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และ
คาตอบแทนผลการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และคาตอบแทนอื่นที่เปนรายจายประเภทนี้
เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
(2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สังกัดสํานักงานปลัด เปนเงิน 50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได
3.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของผูบริหารทองถิ่น/พนักงานสวนตําบล สังกัดสวนสํานักงานปลัด
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
3.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของผูบริหารทองถิ่น/พนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด และ
บุคคลในครอบครัว ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
4. คาใชสอย (532000)
ตั้งไว รวม
820,000 บาท
4.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว
200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร คาใชจายคาธรรมเนียม คาลงทะเบียน คาจางเหมาบริการตางๆ
คาติดตั้ง คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ และขอบังคับตางๆ คาถายเอกสาร คาจดทะเบียน คาตอทะเบียนรถยนต คาตอ
ทะเบียนรถจักรยานยนต คาจางเหมาบริการ คาจางเหมาบุคคลภายนอก คาโฆษณาเผยแพร ตลอดจนคาธรรมเนียม
และรายจายอื่นๆ ที่เปนรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
4.2 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว
20,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองคณะบุคคลหรือบุคคล
เพื่อจายเปนคาอาหาร คาเครื่องดื่ม
คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายเกี่ยวกับการรับรองและตอนรับบุคคล คณะบุคคล ตั้งจายจากเงินรายได
(2) เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับรองคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย และ
การประชุมสภาทองถิ่น เพื่อจายเปนคาใชจายในการตอนรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตาม

-51กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ
การประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น การประชุมระหวางองคการบริหารสวนตําบล กับเอกชน รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ตั้งจายจากเงินรายได
4.3 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว 550,000 บาท

(1) คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว
400,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอมหรือเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางของผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ตั้งไว 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการ
เดินทางไปราชการอบรม สัมมนาของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคคลที่มีคําสั่ง
แตงตั้งใหเดินทางไปราชการ หรือเปนผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ ฯ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและ
คาใชจายอื่น ตั้งจายจากเงินรายได
(3) คาใชจายตามโครงการพัฒนาเว็บไซต อบต.บะ และสนับสนุนการจัดทําระบบ e-laas ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาเว็ บไซต อบต.บะ และพัฒนาเครือขายศูนยขอมูล
ขาวสาร อบต.บะ และสนับสนุนการจัดทําระบบ e-laas ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
4.4 ประเภทรายจายเพือ่ บํารุงรักษาและซอมแซม (320400) ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมและบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ 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
เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ กระดานไวทบอรด
แผงปดประกาศ ตรายาง พระบรมฉายาลักษณ กุญแจ แผนปายชื่อสํานักงาน หนวยงาน แผนปายจราจร ฯลฯ และ
อื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ และคาใชจายอื่น ๆ ที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
5.2 วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ สิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ปลั๊กไฟฟา ฟวส สายไฟฟา สวิตซไฟฟา
ตลับแยกสายไฟ จานรับดาวเทียม เสาอากาศ ไฟฉาย สปอตไลท เครื่องตัดกระแสไฟฟาอัตโนมัติ ไมโครโฟน
ลําโพง ฯลฯ และอื่นๆที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

-525.3 วัสดุงานบานงานครัว (330300) ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน ไมกวาด ไมถูพื้น แปรง มีด หมอหุงขาว ชุดกาแฟ จาน ชาม
กระติกน้ํารอน ถังแกส ตะกรา ผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
ตั้งจายจากเงินรายได
5.4 วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปน คาวัสดุอุปกรณ และคาอะไหลตางๆ ของยานพาหนะ เชน คาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล
เพลา ตลับลูกปน น้ํามันเบรก หัวเทียน กระจกมองขางรถยนต เบาะรถยนต กันชนรถยนต ฟลมกรองแสง ฯลฯ
และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
5.5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเครื่อง ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขา
ประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
5.6 วัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปน คาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช, พันธุไม, เมล็ดพันธุพืช, ปุย, วัสดุเพาะชํา, กระถาง, สปริงเกอร,
จอบ, เสียม ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
5.7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปน คาสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม สไลด รูปภาพสี หรือ
ขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย ไมอัด ผาสําหรับเขียนปายโฆษณา ประชาสัมพันธ
ฯลฯ และอื่นๆ ที่เขาประเภท
รายจายนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
5.8 วัสดุเครื่องแตงกาย (331200) ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแบบในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และอํานาจหนาที่ เชน ชุดปฏิบัติงาน อปพร.
ชุดเจาหนาที่กูภัย ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.9 วัสดุคอมพิวเตอร (331400) ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปน คาวัสดุสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน หมึกเครื่องพิมพสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องบันทึกขอมูล
(Handy Drive) แผน CD แผน DVD ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.10 วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง เชน น้ํายาดับเพลิง ถังดับเพลิงในสํานักงาน ฯลฯ และคาใชจายอื่น ๆ
ที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได 25,052 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 4,948 บาท

-535.11 วัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
ตั้งจายจากเงินรายได
6. คาสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว รวม
197,000 บาท
6.1 คาไฟฟา (340100)
ตั้งไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับสํานักงาน อบต.บะ และอาคารอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.บะ
ตั้งจายจากเงินรายได
6.2 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล (340200)
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา ของสํานักงาน อบต.บะ และอาคารอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของ อบต.บะ
ตั้งจายจากเงินรายได
6.3 คาบริการโทรศัพท (340300) ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปน คาโทรศัพท ของสํานักงาน อบต.บะ ตั้งจายจากเงินรายได
6.4 คาบริการไปรษณีย (340400)
ตั้งไว 7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสงไปรษณีย ธนาณัติ พัสดุ คาจัดซื้อตราไปรษณีย ตั้งจายจากเงินรายได
6.5 คาบริการโทรคมนาคม (340600) ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพท 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) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตั้งไว
33,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 3 หลัง โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
7.2 ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร (411600) ตั้งไว
49,200 บาท
(1) จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล ตั้งไว 3 2,000 บาท
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง ราคา 32,000 บาท เพื่อใช
สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด จํานวน 1 เครื่อง ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 Core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอย
กวา 3.0 GHz และมีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 G

-54- 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 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ตั้งไว 4,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือ่ ง ราคา 4,200 บาท เพือ่ ใช
ในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา – สี) ได
- มีความละเอียดในการแสกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Cutrom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที)
ตั้งไว 13,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาที) จํานวน 1 เครื่อง ราคา
13,000 บาท เพื่อใชในการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัด ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพไมนอยกวา 30 หนาตอนาที
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 32 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวา
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal , และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-557.3 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)
ตั้งไว
68,800 บาท
เพื่อจายเปน
คาใชจายในการบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑของ อบต.บะ ใหสามารถใชงานไดตามปกติ
(ที่มีวงเงินเกินกวา 5,000 บาท) ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน (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
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตางๆของอําเภอทาตูม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) อุดหนุนอําเภอทาตูม ตามโครงการสนับสนุนการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดําเนินการของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
งานบริหารงานคลัง (00113)
ตั้งไว รวม 1,472,280 บาท
ตั้งไว รวม 1,077,780 บาท
งบบุคลากร (520000)
1. เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
ตั้งไว
1,077,780 บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100) ตั้งไว
780,480 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและทั้งปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการคลัง จํานวน 4 อัตรา
ไดแก หัวหนาสวนการคลัง , นักวิชาการเงินและบัญชี , เจาพนักงานจัดเก็บรายได , เจาพนักงานพัสดุ , เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี ตั้งจายจากเงินรายได
1.2 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220700)
ตั้งไว
65,580 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการคลัง
จํานวน 3 อัตรา ไดแก นักวิชาการเงินและบัญชี , เจาพนักงานจัดเก็บรายได , เจาพนักงานพัสดุ , เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี ตั้งจายจากเงินรายได
1.3 คาจางพนักงานจาง (220600)
ตั้งไว
178,320 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนการคลัง จํานวน 2 อัตรา
ไดแก ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได , ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ตั้งจายจากเงินรายได
1.4 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700)
ตั้งไว
53,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนการคลัง จํานวน 2 อัตรา
ไดแก ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได , ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ (530000)
ตั้งไว รวม
295,000 บาท
ตั้งไว รวม
125,000 บาท
2. คาตอบแทน (531000)
2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100) ตั้งไว 50,000 บาท
(1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคาตอบแทนผลการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ และคาตอบแทนอื่นที่เปนรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
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( 2) เพื่อจายเปนคาตอบแทนประเภทเงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) ใหแกขาราชการพนักงาน และพนักงานจางสังกัดสวนการคลัง ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 คาเชาบาน (310400) ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการคลัง ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้
ตั้งจายจากเงินรายได
2.4 เงินศึกษาเลาเรียนบุตร (310500) ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนสวัสดิการคาศึกษาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล
ระเบียบฯวาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

สังกัดสวนการคลัง ที่มีสิทธิเบิกไดตาม

2.5 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว 20
,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการคลัง ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ
วาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
3. คาใชสอย (532000)
ตั้งไว รวม
100,000 บาท
3.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
ตัง้ ไว
40,000 บาท
(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ ในการฝกอบรมหรือ
ประชุมสัมมนา หรืออื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
3.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว 40,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง

คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการเดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา
ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจางของสวนการคลัง และบุคคลที่มีคําสั่งแตงตั้งใหเดินทางไปราชการ หรือเปนผูมี
สิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ตั้งจายจากเงินรายได
3.3 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400) ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปน คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท) ซึ่งเกิดจากการชํารุดใหสามารถใช
งานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
4. คาวัสดุ (533000)
ตั้งไว รวม
70,000 บาท
4.1 วัสดุสํานักงาน (330100)
ตั้งไว
40,000 บาท
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชประเภทตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ เครื่องคํานวณ
แผงปดประกาศ หมึกพิมพ ฯลฯ หรือคาใชจายอื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-584.2 วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อวัสดุที่ใชกับคอมพิวเตอรและที่เกี่ยวของ เชน แผนดิสก โปรแกรมตางๆ กระดาษตอเนื่อง
เมาส แปนพิมพ หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ หรืออื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน (540000)
ตั้งไว รวม
99,500 บาท
5. คาครุภัณฑ (541000)
ตั้งไว รวม
99,500 บาท
5.1 ครุภัณฑสํานักงาน (410100)
ตั้งไว 99,500
บาท
(1.) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสํานักงาน
ตั้งไว 43,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสํานักงาน สวนการคลัง ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 จํานวน 1 เครื่อง พรอมติดตั้ง โดยตั้งตามราคามาตรฐาน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2.) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
ตั้งไว 56,000 บาท
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 5 หลัง โดยตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-59รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน (00121) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งบดําเนินการ (530000)
1. คาใชสอย (532000)

ตั้งประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
ตั้งไว รวม
ตั้งไว รวม

250,000 บาท
250,000 บาท

1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว 250,000 บาท

(1) คาใชจายการรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม สงกรานต และวันสําคัญอื่นๆ ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงใหแก อปพร. หรือผูเขาเวรยามในการตั้งจุดตรวจ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยในชวง
วันหยุดเทศกาลตางๆ เชน วันปใหม วันสงกรานต และวันสําคัญอื่นๆ หรือตามหนังสือสั่งการฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) คาใชจายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปองกันการบรรเทาสาธารณภัย ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง ฝนทิ้งชวง ฝนแลง ภัย
จากโรคระบาดหรือแมลงระบาด หรือศัตรูพืชที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบะ ฯลฯ
หรือตามหนังสือสั่งการฯ ตั้งจายจากเงินรายได งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(3) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาเครื่องเสียง คาตอบแทนวิทยากรครูฝก คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได
(4) คาใชจายตามโครงการฝกอบรมจัดตั้ง สมาชิก อปพร.
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดฝกอบรม จัดตั้งสมาชิก อปพร. ไดแก คาอาหาร เครื่องดื่ม คาจางเหมาจัด
สถานที่ คาเครื่องเสียง คาตอบแทนวิทยากรครูฝก คาเชาที่พัก คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินรายได

-60รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
แผนงานสาธารณสุข (00220)

ตั้งประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 533,000 บาท

งบดําเนินการ (530000)
1. คาใชสอย (532000)

ตั้งไว รวม
ตั้งไว รวม

240,000 บาท
90,000 บาท

1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว 90,000 บาท

(1) คาใชจายตามโครงการการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา และคุมกําเนิดสัตวเลี้ยง ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เชน คาวัสดุ อุปกรณ เข็ม คาตอบแทน
อาสาสมัคร ฯลฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) คาใชจายตามโครงการรณรงคการควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการปองกันและกําจัดยุงลาย เชน ทรายอะเบท น้ํายาเคมี
เขมขนกําจัดยุงและแมลง คาตอบแทน อาสาสมัคร คาน้ํามันเชื้อเพลิง ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) คาใชจายการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉิน ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคการบริหาร
สวนตําบลบะ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.คาวัสดุ (533000)
ตั้งไว รวม
150,000 บาท
2.1 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900)
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใชและเวชภัณฑตางๆ เชน อุปกรณทําแผล วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
น้ํายาพนหมอกควัน ทรายอะเบท ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน (540000)
3. คาครุภัณฑ (541000)
3.1 ครุภัณฑการเกษตร (410400)
(1) จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง

ตั้งไว รวม
ตั้งไว รวม
ตั้งไว
ตั้งไว

140,000
140,000
140,000
140,000

บาท
บาท
บาท
บาท

-
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เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน กําจัดลูกน้ํายุงลาย จํานวน 2 เครื่อง เนื่องจากในมาตรฐาน
ครุภัณฑไมไดกําหนดราคากลางไว จึงตั้งตามราคาตลาดปจจุบัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว รวม
153,000 บาท
4. เงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว รวม
153,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนสวนราชการ (610100) ตั้งไว 3,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอทาตูม ตามโครงการสงเสริมการบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดสุรนิ ทร
ตั้งไว 3,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมการบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร
ตามหนังสืออําเภอทาตูม ที่ สร 0217/1724 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.2 เงินอุดหนุนกิจการอันเปนสาธารณประโยชน (610400) ตั้งไว 150,000 บาท
(1) อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข
ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน คาดําเนินงาน อสม. จํานวน 15 หมูบาน
หมูละ 10,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-62รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) ตั้งงบประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ตั้งไว รวม
60,000
งบดําเนินการ (530000)
ตั้งไว รวม
50,000
1. คาใชสอย (532000)
ตั้งไว รวม
50,000

60,000 บาท
บาท
บาท
บาท

1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่นๆ(320300) ตั้งไว 50,000 บาท

(1) คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส ผูยากไร ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส ผูยากไร ในเขตพื้นที่ตําบลบะ
ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน (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 จัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให
ความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ 2557 ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาใชจายตามโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และใหความชวยเหลือประชาชน
ตามภารกิจเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ 2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-63รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) ตั้งประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 390,000 บาท
งบดําเนินการ (530000)
ตัง้ ไว รวม
390,000 บาท
1. คาใชสอย (532000)
ตัง้ ไว รวม
390,000 บาท
1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายหมวดอื่นๆ (320300) ตั้งไว 390,000 บาท

(1) คาใชจายตามโครงการ
รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหแกผูนําชุมชน เชน
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาอาหารวาง คาวิทยากร และคาใชจายในการฝกอบรม การศึกษาดูงาน
คาใชจายในกิจกรรม
รณรงคปองกันยาเสพติด ฯลฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาใชจายตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล หรือเพื่อ
การจัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดทําประชุมประชาคมแผนชุมชน และสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/
ว 846 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) คาใชจายตามโครงการแกไขปญหาการวางงาน
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการ แกไขปญหาการวางงาน หรือสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในพื้นที่ตามอํานาจหนาที่ เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 0044 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 117 ลงวันที่ 28 มกราคม 2552 ตั้งจายจากเงินรายได
(

4) คาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการปกปองสถาบันของชาติ เชน สถาบันพระมหากษัตริย
เปนคาอบรม คารถ คาอาหาร คาวัสดุตางๆที่จําเปน ที่สามารถเบิกจายในประเภทหรือรายการที่กําหนด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 ตั้งจายจากเงินรายได
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5) คาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชนตําบลบะ ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพสําหรับประชาชน ใหแก กลุมสตรี แมบาน และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ เชน คาอบรม คาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(6) คาใชจายโครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งไว 50,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถิน่ ที่ มท 0891.4/1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินรายได
(
7) คาใชจายโครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC ( Aerea Based Collaborative Research )
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC ( Aerea Based Collaborative Research )
ในการแกไขปญหาความยากจนและพัฒนาความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ โดยใชแนวคิดพื้นที่เปนตัวตั้ง โดยการใชการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเปนเครื่องมือ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท

0891.4/ว 893 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(8) คาใชจายโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตามโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ ประสานใจสายใยชุมชน เชน คาวิทยากร
คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอื่นๆ หรืออุปกรณอื่นที่จําเปนที่ในในโครงการ เชน คาเครื่องเสียง คาจางเหมาประกอบ
อาหาร คารางวัลสําหรับการประกวด ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่จําเปน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(9) คาใชจายโครงการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร เชน คาใชจายการจัด
ฝกอบรมเพื่อจัดทําใบขับขี่ การฝกอบรมใหความรู ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(10) คาใชจายตามโครงการบานธารน้ําใจ สรางสุข สรางรอยยิ้ม ประจําปงบประมาณ 2557
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการบานธารน้ําใจ สรางสุข สรางรอยยิ้ม ประจําปงบประมาณ 2557 ของเหลา
กาชาดจังหวัดสุรินทร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(11) คาใชจายตามโครงการจังหวัดสุรินทร สรางสุข สรางรอยยิ้ม ประจําปงบประมาณ 2557
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจังหวัดสุรินทร สรางสุข สรางรอยยิ้ม ประจําปงบประมาณ 2557
ของจังหวัดสุรินทร ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-65รายละเอียดงบประมาณรายจายประจํางบปประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานการเศรษฐกิจ (00200) แผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษแหลงน้ําหรือปาไม (00322)
แผนงานการเกษตร (00320) ตั้งงบประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 200,000 บาท
งบดําเนินการ (530000)
1. คาใชสอย (532000)

ตั้งไว รวม
ตั้งไว รวม

50,000 บาท
50,000 บาท

1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจาย หมวดอืน่ ๆ (320300) ตั้งไว 50,000 บาท

(1) คาใชจายตามโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปน คาวัสดุ อุปกรณ คาตนไม คาจางเหมาปรับปรุงสวน ฯลฯ ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
งบเงินอุดหนุน (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
เพื่อจายเปน คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาและสงเสริมการเกษตรอินทรียตําบลบะ
ที่จดทะเบียนถูกตอง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-66รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) ตั้งงบประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 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
เพื่อจายเปนเงินเดือน พรอมคาปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา จํานวน 2 อัตรา w
ไดแก นักบริหารงานชาง นายชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได
1.2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200)
ตั้งไว 4,380 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงานสวนตําบล
จํานวน 1 อัตรา ไดแก นายชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได

สังกัดสวนโยธา

1.3 คาจางพนักงานจาง (220600) ตั้งไว
103,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนโยธา จํานวน 1 อัตรา
ตําแหนง ผูชวยชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได
1.4 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ
ตําแหนง ผูชวยชางโยธา ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ (530000)
2. คาตอบแทน (531000)

ตั้งไว รวม
ตั้งไว รวม

สังกัดสวนโยธา จํานวน 1

อัตรา

279,000 บาท
79,000 บาท

2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100) ตั้งไว 53,000 บาท

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคาตอบแทนอื่นที่เปน
รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาตอบแทนผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คาตอบแทนประเภทเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกขาราชการ พนักงาน และ
พนักงานจางสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได

-672.2 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว
6,000 บาท
เพื่อจายเปนสวัสดิการคาศึกษาเลาเรียนบุตรของพนักงานสวนตําบล สวนโยธา ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯ
วาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)
ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล สวนโยธา ผูมีสิทธิซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบฯวาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
3. คาใชสอย (532000)
3.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว

ตั้งไว รวม

80,000 บาท
50,000 บาท

(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปน คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตาง ๆ ในการ
ฝกอบรมหรือเขาคายประชุมสัมมนาการศึกษาดูงานโครงการตางๆของทางราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
และผูมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาถายเอกสารจากพิมพเขียว เพื่อจายเปนคาถายเอกสารพิมพเขียวตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได

(3) คาใชจายในการขอรังวัดแนวเขตหรือจัดทําแนวเขตที่หรือทางสาธารณประโยชน เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การดําเนินการรักษาที่หรือทางสาธารณะประโยชน และลดขอพิพาทในการบุกรุกที่หรือทางสาธารณะ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
(4) คาจางเหมาบริการตางๆ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่ อบต.บะ
ไมสามารถดําเนินการเองได และที่มิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง ตอเติม ครุภัณฑ หรื อสิ่งกอสรางอยางใด เชน
คาจางเหมาแรงงาน คางจางเหมาบริการเดินสายไฟติดตั้งระบบไฟฟาเพิ่มเติมหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ
หรือคาติดตั้งระบบประปารวมถึงอุปกรณ และการซอมแซม ฯลฯ หรืออื่นๆที่เขาลักษณะรายจายประเภทนี้
ตั้งจายจากเงินรายได
3.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการแตไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300)

ตั้งไว 30,000 บาท

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เชน คาพาหนะ คาเชา
ที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนา ตั้งจายจากเงินรายได
4. คาวัสดุ (533000)
ตั้งไว 120,000 บาท
4.1 คาวัสดุสํานักงาน (330100) ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานประเภทตาง ๆ เชน กระดาษ ปากกา สี หมึก ฯลฯ และวัสดุอื่นๆที่เขา
รายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

-684.2 คาวัสดุกอสราง (330600) ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสรางเพื่อใชในงานซอมแซมปรับปรุง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ไมตางๆ
ทินเนอร สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต ทราย กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ตลับเมตร ทอน้ําและอุปกรณประปา ฯลฯ และวัสดุ
อื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
4.3 คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร ฟลม พูกัน สี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาก
การอัด หรือลาง อัด ขยาย แผนไมอัด ผาสําหรับเขียนปายหรือโฆษณา ประชาสัมพันธ สไลด คาจางจัดทําวารสาร
ปฏิทินงานตางๆ ฯลฯ และอื่นๆที่เขารายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
4.4 คาวัสดุคอมพิวเตอร (331400) ตั้งไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุที่ใชกับคอมพิวเตอร และที่เกี่ยวของ เชน แผนดิสก โปรแกรมตางๆ กระดาษตอเนื่อง
เมาส แปนพิมพ หมึกเครื่องพิมพคอมพิวเตอร ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้ 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) จัดซื้อเรือ่ งวัดระยะดวยเลเซอร , Leica DISTO รุน D3aBT (มี Bluetooth) ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปน คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะดวยเลเซอร , Leica DISTO รุน D3aBT (มี Bluetooth) จํานวน
1 เครื่องๆ ละ 18,000 บาท เพื่อใชในสวนโยธา ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังตอไปนี้
- เครื่องวัดระยะทางดวยเลเซอร แบบมือถือ ความสามารถเหมือน
Leica DISTO D3a แตเพิ่มฟงกชั่นพิเศษ
สามารถสงคาที่วัดได เขาสู Notebook, Pocket PC โดยผาน Bluetooth ทําใหสะดวก รวดเร็ว สามารถประมวลผล
ขอมูลของคุณใน Excel ®, Word ®, AutoCAD ® และโปรแกรมอื่นๆ ตั้งจายจากเงินรายได
5.2 คาบํารุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ (411800) ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ (วงเงินมากกวา 5,000 บาท) คาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ
ซึ่งเกิดจากการชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได
6. คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
ตั้งไว 1,198,000 บาท
6.1 สิ่งกอสราง (421000)
ตั้งไว 1,078,000 บาท
(1) กอสรางอาคารจอดรถดับเพลิง คสล. 1 ชั้น
ตั้งไว 776,000 บาท
เพื่อจายเปน
คา กอสรางอาคารจอดรถดับเพลิง คสล. 1 ชั้น ขององคการบริหารสวนตําบลบะ ขนาดกวาง
9 เมตร ยาว 13.50 เมตร สูง 7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 121.50 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย
โครงการ จํานวน 1 ปาย ตามแบบ อบต.บะ กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-69(2) กอสรางถนน คสล. จากบานโนนสูง หมูที่ 5 - บานผางเกา หมูที่ 6 ตั้งไว 302,000 บาท
เพื่อจายเปน คา กอสรางถนน คสล. จากบานโนนสูง หมูที่ 5 - บานผางเกา หมูที่ 6 ขนาดผิวจราจร กวาง
5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหลทาง ขางละ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
600 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไมนอยกวา 90 ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย
ตามแบบ อบต.บะ กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6.2 คาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421000) ตั้งไว
120,000 บาท
เพื่อจายเปน คาปรับปรุง บํารุงรักษา ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสราง (รายจายเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มี
วงเงินเกินกวา 5,000 บาท) เชน บานพัก สนามฟุตบอล หอประชุม หองน้ํา อาคารที่ทําการ ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการ
ชํารุดจากการใชงาน หรือสาธารณภัยตางๆ เชน ซอมแซมบอบาดาล ปรับปรุง/ซอมแซมผิวทางจราจรทุกประเภท
ซอมแซมฝาย ประปา เพื่อดําเนินการกอสราง ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส สิ่งปลูกสราง
อื่นๆ ซอมแซมอาคารสิ่งปลุกสรางของหนวยงานอื่นที่ไดถายโอนภารกิจให อบต. ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได

-70รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (02111)
แผนงานการศึกษา (00210) ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 6,687,180 บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (02111)
ตั้งไว รวม 1,349,640 บาท
ตั้งไว 812,640 บาท
งบบุคลากร(520000)
1. เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
ตั้งไว 812,640 บาท
1.1 เงินเดือนพนักงาน (220100)
ตั้งไว
378,840 บาท
เพื่อจายเปน
เงินเดือนและทั้งปรับปรุงเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษาฯ จํานวน
2 อัตรา ไดแก หัวหนาสวนการศึกษาฯ นักวิชาการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได
1.2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200) ตั้งไว 1
01,400 บาท
เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
และเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ใหแกพนักงานสวนตําบล
สวนการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา ไดแก นักวิชาการศึกษา ตั้งจายจากเงินรายได

สังกัด

1.3 คาจางพนักงานจาง (220600) ตั้งไว
231,960 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนและปรับปรุงเงินเดือนของพนักงานจางตามภารกิจ
สังกัด สวนการศึกษาฯ จํานวน
3 อัตรา ไดแก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา และผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สวนการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได
1.4 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง (220700) ตั้งไว
100,440 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนการศึกษาฯ จํานวน
3 อัตรา ไดแก ผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา และผูชวยเจาหนาที่ธุรการ สวนการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได
งบดําเนินการ (530000)
2. คาตอบแทน (531000) ตั้งไว รวม

ตั้งไว รวม

261,000 บาท
80,000 บาท

2.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (310100) ตั้งไว 50,000 บาท

(1) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคาตอบแทน
อื่นที่เปนรายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได

-71(2) คาตอบแทนผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คาตอบแทนประเภทเงินประโยชน
ตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)ใหแกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
สวนการศึกษาฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานในวันหยุดราชการแกพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือรักษาพยาบาลพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษาฯ และบุคคลในครอบครัว
ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
3. คาใชสอย (532000)
ตั้งไว 95,000 บาท
3.1 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
ตั้งไว 30,000 บาท
1) คาจางเหมาซึ่งบริการตางๆ ใหผูรับจางบุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง และคาจางเหมาแรงงาน
บุคคลภายนอกทําการอยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่ อบต.บะ ไมสามารถดําเนินการเองได เชน จางเหมาผูดูแลเด็ก จางเหมา
ลูกจางทั่วไป จัดทําซุมที่พักนักกีฬา จัดทําอั ฒจรรย จางจัดทําพวงมาลา จางจัดทําพวงมาลา คาเย็บเลมเขาปกหนังสือ
จางทําเอกสาร เผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อการรณรงคในวันพิธีสําคัญ เทศกาล นโยบาย และกิจการงานของ อบต.
และรายจายอื่นที่อยูในประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนในการฝกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานโครงการตางๆ ของพนักงาน
สวนตําบล พนักงานจางหรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯ สังกัดสวนการศึกษา หรือผูมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ ฯวาดวย
การนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
3.2 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว 60,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง
คาเชาที่พัก คาพาหนะและคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปไปราชการ อบรม สัมมนา ของพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง สังกัดสวนการศึกษาฯ ที่มีสิทธิเบิกไดตามระเบียบฯวาดวยการนี้ ตั้งจายจากเงินรายได
3.3 รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)
(1) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมวัสดุ (วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)
ซึ่งเกิดจากการชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งจายจากเงินรายได

ตั้งไว 5 ,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ

-724. คาวัสดุ (553300)
ตั้งไว 86,000 บาท
4.1 วัสดุสํานักงาน (330100)
ตั้งไว 35,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อสิ่งของ เครื่องใชสํานักงานประเภทตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
และวัสดุที่เขารายจายประเภทนี้ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการในสํานักงานและศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ฯลฯ

4.2 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)
ตั้งไว 4,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ ไฟฟาและวิทยุ เชน สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟ บัลลารด คัตเอาท สตารตเตอร ฯลฯ
สวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.3 คาวัสดุงานบานงานครัว (330300)
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชน น้ํายาถูพื้น น้ํายาลางจาน ถวย ชาม ถาดหลุมใสอาหารเด็ก
ฯลฯ สวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.4 คาวัสดุคอมพิวเตอร ( 331400 ) ตั้งไว
30,000 บาท
คาวัสดุที่ใชกับคอมพิวเตอรและที่เกี่ยวของ เชน หมึก ซีดี โปรแกรม กระดาษตอเนื่อง เมาส แปนพิมพ
ฮารดดิส แรม จอภาพ ซีพียู เครื่องสํารองไฟ สายเคเบิล ฮับสวิตช ตัวอานการด ฯลฯ หรืออื่นๆ ที่เขารายจายประเภทนี้
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.5 คาวัสดุกอสราง (330600)
ตั้งไว 4,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง ไดแก ตะปู ไมอัด น้ํายาอุดรูรั่ว ลวดเชื่อม น็อต สี ลูกกลิ้งทาสี ฯลฯ เพื่อใชใน
การดําเนินงานของสวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
4.6 คาวัสดุโฆษณาหรือเผยแพร (331100)
ตั้งไว 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา ประชาสัมพันธ ไดแก คาฟลมถายภาพ คาลางอัดภาพ แผนบันทึกภาพ แผน
บันทึกเสียง โรลอัพประชาสัมพันธ ฯลฯ สวนการศึกษาฯ และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 ศูนย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบลงทุน (540000)
ตั้งไว 226,000 บาท
5. คาครุภัณฑ (541000)
ตั้งไว 81,000 บาท
5.1 ครุภัณฑสํานักงาน (410100)
ตั้งไว 33,500 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานเหล็กขนาดไมนอยกวา 105(W)x65(D)x75(H) ซม. หนาโตะเปนแผน PVC
ปูบนแผนเหล็ก เสริมโครงเหล็กดานลาง จํานวน 2 ตัว ราคาตามทองตลาด ตั้งไว 9,000 บาท
(2) คาจัดซื้อโตะหินออน เอนกประสงค แบบมี โตะพรอมฐานและเกาอี้ นั่ง รวมชุดละ 5 ชิ้น จํานวน 10 ชุด
เพื่อใชในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบะ ราคาตามทองตลาด
ตั้งไว 24,500 บาท ตั้งจายจากเงิน อุดหนุน
ทั่วไป

-735.2 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (410600)
ตั้งไว 3,000 บาท
(1) เพื่อจัดซื้อโทรโขง ขนาดกําลังขับไมนอยกวา 10 วัตต มีเสียงไซเรนพรอมไมโครโฟน ปากฮอรนขนาดไม
นอยกวา 6 นิ้ว อัดเสียงได มีสายสะพายไหล จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 750 บาท
(
2) เพื่อจัดซื้อโทรโขง ขนาดกําลังขับไมนอยกวา 40 วัตต มีเสียงไซเรนพรอมไมโครโฟน ปากฮอรนขนาดไม
นอยกวา 8 นิ้ว อัดเสียงได มีสายสะพายไหล จํานวน 1 ตัว ตั้งไว 2,250 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.3 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร (410700)
ตั้งไว 4,500 บาท
(1) เพื่อจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ขนาดความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล หนาจอ LCD
ขนาดไมนอยกวา 2.5 นิ้วหรือดีกวา เลนสซูมไมนอยกวา 5 เทา สามารถบันทึกวิดีโอได ราคาตามทองตลาด
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5.4 ครุภัณฑงานบานงานครัว (410900)
ตั้งไว 40,000 บาท
(1) เพื่อเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําดื่มชนิดเติม ขนาดไมนอยกวา 20 ลิตร มีระบบการกรองน้ําไมนอยกวา 2
ขั้นตอน ไสกรองสามารถถอดลางและเปลี่ยนได กรองน้ําไดไมนอยกวา 100 ลิตรตอชั่วโมง สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ทัง้ 4 แหง จํานวน 4 เครื่อง ราคาตามทองตลาด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6.คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
ตั้งไว 145,000 บาท
6.1 คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก (420800)
ตั้งไว
65,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาปรับปรุงเชื่อมตอหลังคาอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง ระหวางตัวอาคารหองเรียน
กับสวนที่เปนหองน้ําและหองครัว เพื่อใหมีรมเงาแข็งแรงปลอดภัย สําหรับจัดกิจกรรม และเปนที่รับประทานอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6.2 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421100)
ตั้งไว 80,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (วงเงินมากกวา 5,000 บาท อาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้ง 4 แหง ใหมีสภาพดี พรอมสําหรับการจัดประสบการณแกเด็ก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งบเงินอุดหนุน (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 ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ใหแกโรงเรียนในเขตบริการขององคการบริหาร
สวนตําบลบะ ทั้ง 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนลานทรายพิทยาคม โรงเรียนบานบะ โรงเรียนบานโนนสูง โรงเรียน
บานเฉนียง และโรงเรียนบานปรีง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-74รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 5,337,540 บาท
งบดําเนินการ (530000)
ตั้งไว รวม 2, 797,540 บาท
1. คาใชสอย (532000) ตั้งไว
1,194,400 บาท
(1.1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว 1,194,400 บาท
(1) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม คารางวัลการ
ประกวดกิจกรรม คาเครื่องเสียง คาจางจัดตั้งเวที คาปายโครงการ คาวัสดุจัดนิทรรศการหรือรายจายอื่นที่ใชในการ
จัดกิจกรรมรายจายสามารถถัวจายได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) คาใชจายโครงการมอบเกียรติบัตรบัณฑิตนอยตําบลบะ ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ คาจัดทํา เกียรติบัตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาจางเหมาจัด
ทําอาหารและเครื่องดื่ม คารางวัลการประกวดกิจกรรม คาจัดสถานที่ คาจัดซุมถายภาพบัณฑิต คาเชาชุดบัณฑิต คา
ปายโครงการหรือรายจายอื่นที่ใชในการจัดกิจกรรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) คาใชจายโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แหง สังกัด อบต.บะ
เชน คาจางเหมาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง คาตั๋วเขาชม คาของที่ระลึก คาอาหาร คาวัสดุอุปกรณอื่นและคาใชจายอื่นที่
จําเปนตามโครงการ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(

4) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไวรวม 1,084,400 บาท
1) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ
ตั้งไว 302,400 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง ตั้งไว 240,800 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง ตั้งไว 134,400 บาท
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-754) เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง ตั้งไว 380,800 บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5) เงินอุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น ตั้งไว 26,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. คาวัสดุ (553300)
ตั้งไว 1,603,140 บาท
2.1 คาอาหารเสริม (นม) (330400)
ตั้งไว 1,489,740 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกโรงเรียน 4 โรงเรียน (เฉพาะชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษา
ปที่ 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
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2 คาวัสดุการศึกษา (331500) ตั้งไว
113,400 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย ที่ไดรับการถายโอนจาก
กรมพัฒนาชุมชนและกรมการศาสนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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 – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสูง ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ตั้งไว 600,000 บาท
(เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-76- อุดหนุนโรงเรียนบานเฉนียง ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ตั้งไว 296,000 บาท
(เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
- อุดหนุนโรงเรียนบานปรีง ตามโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน ตั้งไว 808,000 บาท
(เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปที่ 6)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-77รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) ตั้งงบประมาณรายจายรวมทั้งสิ้น 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 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว 516,200 บาท
(1) คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยโคมวันออกพรรษา ตั้งไว
60,000 บาท
เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาจางเหมาเวทีเครื่องเสียง คารางวัลการ
แขงขันลอยโคม คารางวัลการประกวดกิจกรรมตางๆ ในงาน คาจัดซื้อถวยรางวัล คาตอบแทนพิธีกร คาอาหาร
เครื่องดื่มรับรองคณะกรรมการตัดสินและแขกผูมารวมงาน คาจัดทําปายประชาสัมพันธการจัดงานและคาวัสดุอุปกรณ
อื่นที่เกี่ยวของกับการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาใชจายการรวมงานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานจังหวัดสุรินทร ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาประดับรถขบวนแห คาทําซุมออกรานประจําตําบล คาเบี้ย
เลี้ยง คาจางเหมารถรับ - สง ผูเขารวมงาน คาแตงตัวธิดาแมยานาง และวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) คาใชจายในการจัดงานประเพณีแขงขันเรือขนาด 8 ฝพาย ตําบลบะ ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดงานประเพณีแขงเรือยาวเล็ก เชน คาตอบแทนพิธีกร
โฆษกสนาม คารางวัล
ประเภทตางๆ คาชักลาก คาถวยรางวัล คาเครื่องเสียง คาจัดเตรียมสถานที่ คารับรองผูมารวมงาน คา ปายและวัสดุ
อุปกรณในการประชาสัมพันธ หรือรายการอื่นๆที่จําเปน เปนตน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) คาใชจายในโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงชุมชนตําบลบะสัมพันธ ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คาจัดเตรียมสถานที่ คาเวทีเครื่องเสียง คาจัดซื้อ
วัสดุ หรือจาง ทํากระทง เงิน รางวัลการประกวดนางนพมาศ คาถวยรางวัล สายสะพายและมงกุฎ คาตอบแทนพิธีกร
คาอาหารและเครื่องดื่มรับรองผูมารวมงาน คาจัดซื้อดอกไม เงินรางวัลการแขงขันชกมวยทะเล เงินรางวัลการประกวด

-78ประดิษฐกระทงวัสดุธรรมชาติ คาจัดทําปายประชาสัมพันธ เงินถวายพระสงฆ และคาวัสดุอุปกรณอื่นที่จําเปน
ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินรายได
(

5) คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการการจัดงานวันสงกรานต เชน คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ
จางเหมาตกแตงขบวนแห คาจัดซื้อของชํารวยเพื่อมอบใหผูสูงอายุเด็กและเยาวชน คาจางอื่นๆที่จําเปน คาเครื่องเสียง
คารางวัลประกวด คาจางจัด ทําเวที คาจางมหรสพ ดนตรี เปนตน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(6) คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสรงน้ําปราสาท ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินการตามโครงการรณรงคอนุรักษโบราณสถาน ประเพณีทองถิ่นการสรงน้ําปราสาท เชน
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาเวทีและเครื่องเสียง คารางวัลการแสดง คาจางเหมาจัดเตรียมสถานที่ และคา
วัสดุอุปกรณจัดงานหรือรายการอื่นที่จําเปน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(7) คาใชจายโครงการแหเทียนวันเขาพรรษาถวายผาอาบน้ําฝน ตั้งไว
20,000 บาท
เพื่อเปนคาจัดสถานที่ คาจัด
หาตนเทียน เครื่อง สังฆภัณฑตางๆ คาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่องดื่ม
รางวัลการประกวดตอบปญหาธรรมะ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัว
เฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(8) คาใชจายโครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อเปนคาจัดสถานที่ คาจัดซื้อสังฆภัณฑตางๆ คาเครื่องเสียง คาอาหารและเครื่องดื่ม รางวัลการประกวด
ตอบปญหาธรรมะ คาวัสดุอุปกรณและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(9) คาใชจายโครงการเขาวัดฟงธรรม ตอบปญหาธรรมะในฤดูกาลเขาพรรษา ตั้งไว 21,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดสถานที่ คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจางเหมาเครื่องเสียง คาตอบแทนวิทยากร รางวัลการ
ตอบปญหาธรรมมะและความรูรอบตัวในชุมชน คาสัมมนาคุณวิทยากร คาอาหารและเครื่องดื่ม คาจัดซื้อสังฆภัณฑตางๆ
ที่ตองใชในงานและคาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดงาน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินรายได
(10) คาใชจายโครงการเขาคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตั้งไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเจาหนาที่ สมาชิกสภาฯ ผูบริหารฯ
เพื่อขัดเกลาจิตใจ เกิดจิตสํานึกที่ดีตอสวนรวม นําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ไดแก คาอาหารและ
เครื่องดื่ม คาสัมมนาคุณวิทยากร คาพาหนะเดินทางไปสถานที่อบรม คาที่พัก เปนตน และคาวัสดุอุปกรณอื่นที่
จําเปนตองใชในโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-79(11) คาใชจายโครงการคายฝกอบรมเยาวชน ประชาชน
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาดําเนินงานตามโครงการ
ฝกอบรมเยาวชน ประชาชน เชน คายอาสาพัฒนาทองถิ่น
คายประชาคมอาเซียน คายภาษาอังกฤษ คาสาธารณสุข ฯลฯ นําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก
คาอาหารและเครื่องดื่ม คาสัมมนาคุณวิทยากร คาพาหนะเดินทางไปสถานที่อบรม คาที่พัก เปนตน และคาวัสดุอุปกรณ
อื่นที่จําเปนตองใชในโครงการ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(12) คาใชจายโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ คารางวัลการประกวดกิจกรรม คา
เวที เครื่องเสียง
คาประดับเวทีเฉลิมพระเกียรติ คาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ เสาธง คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
จัดนิทรรศการ คาสมุดลงนามถวายพระพร คาจัดซื้อพุมทอง พุมเงิน คาประดับพานดอกไม คาปรับปรุงบํารุงรักษาซุม
เฉลิมพระเกียรติ และรายจายอื่นที่ใชในการจัดกิจกรรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(13) คาใชจายโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
ตั้งไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณ การดําเนินโครงการ คารางวัลการประกวดกิจกรรม คา
เวที เครื่องเสียง
คาประดับเวทีเฉลิมพระเกียรติ คาจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ เสาธง คาจางเหมาจัดทําอาหารและเครื่องดื่ม คาวัสดุ
จัดนิทรรศการ คาสมุดลงนามถวายพระพร คาจัดซื้อพุมทอง พุมเงิน คาประดับพานดอกไม คาปรับปรุงบํารุงรักษาซุม
เฉลิมพระเกียรติ และรายจายอื่นที่ใชในการจัดกิจกรรม ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(

14) คาใชจายคาพวงมาลา คากระเชา ในงานรัฐพิธีตาง ๆ
ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาพวงมาลา คากระเชา ในงานรัฐพิธีตาง ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว 110,000 บาท
2. เงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว 110,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณะประโยชน (610400) ตั้งไว 110,000 บาท
(1) อุดหนุนวัดปาบานยางเกา ตามโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานยางเกา ตั้งไว 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมประจําป เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดมารักษาศีล
ปฏิบัติธรรมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) อุดหนุนวัดปาบานเปอยปราสาท ตามโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานเปอยปราสาท ตั้งไว 30,000 บาท

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานปริวาสกรรม ปฏิบัติธรรมประจําป เพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดมารักษาศีล
ปฏิบัติธรรมทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-80(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบานโนนสูง หมูที่ 5 ตามโครงการงานประเพณีบุญเดือนสาม ฯลฯ
ตั้งไว
50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญเดือนสาม เทศกมหาชาติ งานประเพณีกอเจดียขาวเปลือกฯลฯ
เพื่อเปนการสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหคงอยูสืบไป ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-81รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งงบประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 298,800 บาท
งบดําเนินการ (530000)
ตั้งไว รวม
298,800 บาท
1. คาใชสอย (532000) ตั้งไว รวม
245,000 บาท
1.1 รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น (320300) ตั้งไว 245,000 บาท

(1) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลบะ
ตั้งไว
185,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณีตําบลบะ เชน คาจัดเตรียมสนามแขงขัน คาจัดซื้อ
อุปกรณการแขงขัน คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ประจําสนาม คารับรองประธานในพิธี
และแขกผูมีเกียรติ คาอาหารและเครื่องดื่มนอกเวลาของเจาหนาที่หรือนักกีฬา คาจัดซื้อถวยรางวัล เงินรางวัล คาปาย
ประชาสัมพันธ คาตอบแทนการแสดงพิธีเปด คาตอบแทนเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ
กับการจัดการแขงขันกีฬา ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) คาใชจายโครงการสงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา
ตั้งไว 60,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการสนับสนุนสงเสริมทีมกีฬา
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ อบต. สงไปเขา
รวมการแขงขันในระดับตางๆ รวมไปถึงการเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ อําเภอทาตูม เพื่อสรางชื่อเสียงใหกับ
ตําบลและเพื่อตอตานยาเสพติด ไดแก คาชุดกีฬา คาพาหนะเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง คาอุปกรณการฝกซอม คายาบรรเทา
อาการปวดหรือยาคลายกลามเนื้อ รวมทั้งคาใชจายอื่นตามความจําเปน ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. คาวัสดุ (553300) ตั้งไว
53,800 บาท
2.1 คาวัสดุกีฬา ( 331300 )
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล , ลูกวอลเลยบอล ฯลฯ เพื่อใหเด็ก เยาวชน
ประชาชนไดใชฝกซอม หรือออกกําลังกาย ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2 คาวัสดุดนตรี (331630)
ตั้งไว 3,800 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อกลองทอมบา พรอมขาตั้งเหล็ก 1 ชุด เพื่อใชในกิจกรรมสันทนาการตามโครงการจัดงาน
ของ อบต. เชน งานวันผูสูงอายุ งานวันเด็ก งานแขงเรือ งานสรงน้ําปราสาท งานแขงขันกีฬา ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-82รายละเอียดงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
รายจายงบกลาง
ดานการดําเนินงานอื่น (00400) แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
แผนงานงบกลาง (00410)
ตั้งงบประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 869,120 บาท
ตั้งไว รวม 869,120 บาท
งบกลาง (510000)
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)
ตั้งไว
165,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปขององคการ
บริหารสวนตําบลบะ ใหแกสํานักงานประกันสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
2. เงินสํารองจาย (111000) ตั้งไว
158,889 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวน เพื่อบรรเทาสาธารณภัยหรือเพื่อบําบัดความเดือดรอน
ของประชาชนโดยสวนรวมในเขตองคการบริหารสวนตําบลบะ ตั้งจายจากเงินรายได
3. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100) ตั้งไว 213,231 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่นของพนักงานสวนตําบล จํานวนรอยละ 1
ของงบประมาณการรายรับ ตั้งจายจากเงินรายได
4. เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ HIV (110900) ตั้งไว
162,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อ HIV จํานวน 27 ราย ๆ ละ 500 บาท / เดือน รวม 12 เดือน
เปนเงิน 162,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
5. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบะ
ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสําหรับเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบะ ในการจัดสวัสดิการเกิดแกเจ็บตายใหแก
สมาชิกกองทุน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
6. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบะ (สปสช.) (121000) ตั้งไว 70,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ตําบลบะ (งบสมทบกรณี อบต.ขนาด
กลางตองไมนอยกวารอยละ 30 ของงบประมาณที่ สปสช.โอนเงินให) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

-837. ทุนการศึกษาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบะ ตั้งไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรีและปริญญาสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบะ ตั้งจายจากเงินรายได

สวนที่ 4
สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบะ

องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
หมวดภาษีอากร
หมวดภาษีอากร
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีปาย
อากรฆาสัตว
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมฆาสัตวและจําหนาย
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
คาธรรมเนียมเก็บ ขน อุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
คาปรับการผิดสัญญา

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

-

-

-

-

100
100
100
100
100

%
%
%
%
%

49,837
89,721
1,200
5,940
146,698

-

-

-

-

100

%
%
%
%

8,700

-

-

-

-

100
100

%
%

11,437

-16หมวดภาษีอากร
คาใบอนุญาตอื่นๆ
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น
คาใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
คาปรับอื่นๆ
คาธรรมเนียมอื่นๆ
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสนิ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสนิ
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคาฯ
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
100
%
%
%
%
%
%
100
%

ป 2557
2,352
1,000
23,489
224,976
224,976

ป 2553
-

ป 2554
-

ป 2555
-

ป 2556
-

-

-

-

-

100
100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
100
100

%
%

%
%
%

119,300
2,145
121,445

-17หมวดภาษีอากร
หมวดภาษีจดั สรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน
รวมหมวดภาษีจดั สรร
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมทุกหมวด

รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2553

ป 2554

ป 2555

ป 2556

ป 2557

-

-

-

-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

5,702,152
2,059,644
13,600
1,085,777
1,951,898
39,565
79,338
486,430
10,000
11,428,404

-

-

-

-

100
100
100

%
%
%

9,378,088
9,378,088
21,323,100
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รายงานประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
องคการบริหารสวนตําบลบะ
อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารทัว่ ไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน
(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

514,080
42,120
42,120
86,400
2,750,400
3,435,120
1,348,320
201,480
42,000
669,720
388,440
2,649,960
6,085,080
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ป 2553
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่
- คาตอบแทนคณะกรรมการจางฯ
- คาตอบแทนประโยชนตอบแทนอืน่
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
- คาจางเหมาบริการตางๆ
- คาจัดซื้อหนังสือพิมพและวารสาร
ประเภทรายจายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ
- คาใชจายในการรับรองคณะบุคคลหรือบุคคล
- คาใชจายในการรับรองคณะกรรมการ/การประชุมสภาฯ

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

50,000
50,000
5,000
20,000
125,000
200,000

20,000
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ป 2553
รายจายเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ
- คาใชจายในการเลือกตั้ง
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาใชจายตามการโครงการพัฒนาบุคลากร
- คาใชจายในการสนับสนุนการจัดทําระบบ e-laas
รายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมวัสดุ
รวมหมวดคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลืน่
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุเครื่องดับเพลิง
วัสดุเครื่องแตงกาย
วัสดุอื่น
รวมคาวัสดุ

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

400,000
100,000
50,000
50,000
820,000
150,000
10,000
10,000
10,000
150,000
30,000
10,000
50,000
30,000
50,000
10,000
510,000
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ป 2553
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาโทรศัพท
คาไปรษณีย
คาบริการทางดานโทรคมนาคม
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
- จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 3 หลัง
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
- จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง
- จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภณ
ั ฑ
รวมงบลงทุน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557
150,000
10,000
10,000
7,000
20,000
197,000
1,652,000

33,600
32,000
4,200
13,000
69,800
151,600
151,600
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ป 2553
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนอําเภอ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธตี างๆ
- อุดหนุนอําเภอ ตามโครงการสนับสนุนดําเนินการของศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทัว่ ไป

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

4,500
10,000
14,500
14,500
7,903,180
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ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
(ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนฯ
คาตอบแทนปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมคาตอบแทน

780,200
65,580
178,320
53,400
1,077,780
1,077,780

50,000
50,000
5,000
20,000
125,000
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ป 2553
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินตางๆ
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

40,000

40,000
20,000
100,000
40,000
30,000
70,000
295,000
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ป 2553
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 เครื่อง
- คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน จํานวน 5 หลัง
รวมคาครุภณ
ั ฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ ไป

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

43,500
56,000
99,500
99,500
1,472,280
9,375,460
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ป 2553
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอืน่ ๆ
- คาใชจายรณรงคลดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม , สงกรานต
- คาใชจายโครงการปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
- คาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวน อปพร.
- คาใชจายตามโครงการฝกอบรมจัดตั้ง อปพร.
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

80,000
70,000
50,000
50,000
250,000
250,000
250,000
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ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
เงิน
ประจําตําแหนง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
รวมหมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิน่
คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

378,840
101,400
231,960
100,440
812,640
812,640

50,000
10,000
20,000
80,000
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ป 2553
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุกอสราง
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
- คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก จํานวน 2 ตัว
- คาจัดซื้อโตะหินออนอเนกประสงค จํานวน 10 ชุด

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557
30,000

60,000
5,000
95,000
35,000
4,000
3,000
10,000
30,000
4,000
86,000
261,000

9,000
24,500
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
- คาจัดซื้อโทรโขง จํานวน 2 ตัว
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
- คาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง จํานวน 1 ตัว
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
- คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ําชนิดเติม จํานวน 4 เครื่อง
รวมคาครุภณ
ั ฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนโรงเรียนในเขตบริการของ อบต.บะ ทัง้ 5 โรงเรียน
ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
รวมเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557
3,000
4,500
40,000
81,000
65,000
80,000
145,000
226,000

50,000
50,000
50,000
1,349,640

-33-

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
-

โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในชุมชน
โครงการมอบเกียรติบตั รบัณฑิตนอย
สนับสนุน อาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ
สนับสนุน อาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง
สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง
สนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวดั โพธิศ์ รีสวางบานปรีง
สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น

รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)
- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานบะ
- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานโนนสูง

60,000
20,000
30,000
302,400
240,800
134,400
380,800
26,000
1,194,400

371,280
263,900
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- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานเฉนียง
- คาอาหารเสริมนม โรงเรียนบานปรีง
- อาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบะ
- อาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสูง
- อาหารเสริมนม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเฉนียง
- อาหารเสริมนม ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑวัดโพธิ์ศรีสวางบานปรีง
คาวัสดุการศึกษา
- คาวัสดุการศึกษาสําหรับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 4 ศูนย
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนโรงเรียนบานบะ คาอาหารกลางวัน
- อุดหนุนโรงเรียนบานโนนสูง คาอาหารกลางวัน
- อุดหนุนโรงเรียนบานเฉนียง คาอาหารกลางวัน
- อุดหนุนโรงเรียนบานปรีง คาอาหารกลางวัน
รวมเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557
125,580
358,540
105,840
84,280
47,040
133,280
113,400
1,603,140
2,797,540

836,000
600,000
296,000
808,000
2,540,000
2,540,000
5,337,540
6,769,180
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ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนา วัฒนธรรมทองถิน่
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจา ยในการจัดงานประเพณีลอยโคมวันออกพรรษา
- คาใชจายการรวมงานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานจังหวัดสุรินทร
- คาใชจา ยในการจัดงานประเพณีแขงขันเรือขนาด 8 ฝพาย ตําบลบะ
- คาใชจายโครงการงานประเพณีลอยกระทงชุมชนตําบลบะสัมพันธ
- คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต
- คาใชจายโครงการจัดงานประเพณีสรงน้าํ ปราสาท
- คาใชจายโครงการแหเทียนวันเขาพรรษาถวายผาอาบน้าํ ฝน
- คาใชจายโครงการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
- คาใชจายโครงการเขาวัดฟงธรรม ตอบปญหาธรรมมะในฤดูกาเขาพรรษา
- คาใชจายโครงการเขาคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- คาใชจายโครงการคายฝกอบรมเยาวชน ประชาชน
- คาใชจายโครงการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช
- คาใชจายโครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 12 สิงหามหาราชินี
- คาใชจา ยคาพวงมาลา คากระเชา ในงานรัฐพิธตี า งๆ

รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

60,000
30,000
80,000
60,000
50,000
50,000
20,000
10,000
21,200
20,000
30,000
50,000
30,000
5,000
516,200
516,200
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งบเงินอุดหนุน
อุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน
- อุดหนุนโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานยางเกา
- อุดหนุนโครงการปริวาสกรรมวัดปาบานเปอยปราสาท
- อุดหนุนโครงการงานประเพณีบุญเดือนสาม ฯลฯ
รวมอุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิน่

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

30,000
30,000
50,000
110,000
110,000
626,200

-37-

ป 2553
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- โครงการแขงขันกีฬาประเพณีตาํ บลบะ
- โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางกีฬา
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุกีฬา
คาวัสดุดนตรี
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

185,000
60,000
245,000
50,000
3,800
53,800
298,800
298,800
925,000
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ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ

รวมหมวดคาใชสอย

30,000
50,000
10,000
90,000

รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

150,000
150,000
240,000

งบลงทุน
หมวดคาครุภณ
ั ฑ
คาครุภัณฑการเกษตร
- คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน จํานวน 2 เครื่อง
รวมหมวดคาครุภณ
ั ฑ
รวมงบลงทุน

140,000
140,000
140,000

- คาใชจายตามโครงการปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ
- คาใชจายในการรณรงคควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออก
- คาใชจา ยสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉกุ เฉิน

หมวดคาวัสดุ
คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนโครงการสงเสริมการบริจาคโลหิตเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร
รวมเงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน
- อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตําบลบะ 15 หมูบาน
รวมเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมแผนงานสาธารณสุข

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

3,000
3,000
150,000
150,000
153,000
533,000
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายโครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- คาใชจายการจัดประชุมประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบล
- คาใชจายโครงการแกไขปญหาการวางงาน
- คาใชจายโครงการปกปองสถาบันของชาติ
- คาใชจายโครงการสงเสริมอาชีพประชาชน
- คาใชจายการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- คาใชจายตามโครงการ บําบัดทุกข บํารุงสุข แบบ ABC
- คาใชจายโครงการจัดงานวันผูสูงอายุ
- คาใชจายโครงการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎหมายจราจร

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

50,000
30,000
20,000
10,000
10,000
50,000
20,000
70,000
30,000
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ป 2553
- คาใชจายตามโครงการบานธารน้ําใจ สรางสุข สรางรอยยิ้ม
ประจําปงบประมาณ 2557
- คาใชจายตามโครงการจังหวัดสุรินทร สรางสุข สรางรอยยิ้ม
ประจําปงบประมาณ 2557
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557
50,000
50,000
390,000
390,000
390,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานการเกษตร
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน
- อุดหนุนกลุมเกษตรอินทรียตําบลบะ 15 หมูบาน
รวมเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมแผนงานการเกษตร

50,000
50,000
50,000

150,000
150,000
150,000
200,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายโครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูดอยโอกาส ผูยากไร
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนคาใชจายตามโครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศล และใหความชวยเหลือประชาชนตามภารกิจเหลากาชาด
จังหวัดสุรินทร ประจําปงบประมาณ 2557
รวมเงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

50,000
50,000
50,000

10,000

10,000
10,000
60,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน
เงิน
ประจําตําแหนง
คาจางพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง
รวมงบบุคลากร

392,880
4,380
103,080
18,0000
518,340

งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนของทองถิ่น
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมหมวดคาตอบแทน

53,000
20,000
6,000
79,000
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หมวดคาใชสอย
รายจายใหไดมาซึ่งบริการ
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ
- คาถายเอกสารจากพิมพเขียว
- คารังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน
- คาจางเหมาบริการตางๆ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
รวมหมวดคาใชสอย
คาวัสดุ
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร
คาวัสดุกอสราง
คาวัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557
50,000

30,000
80,000
20,000
20,000
50,000
30,000
120,000
285,000
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งบลงทุน
หมวดคาครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑงานสํารวจ
- คาจัดซื้อเครื่องวัดระยะดวยเลเซอร จํานวน 1 เครื่อง
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภณ
ั ฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
- กอสรางอาคารจอดรถดับเพลิง คสล. 1 ชั้น (ตามแบบ อบต.บะ กําหนด)
- กอสรางถนน คสล. จากบานโนนสูง หมูที่ 5 - บานผางเกา หมูที่ 6
คาบํารุงรักษา ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ ไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

18,000
20,000
38,000
776,000
302,000
120,000
1,198,000
1,236,000
2,033,340
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งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบประกันสังคม
เงินสํารองจาย
เงินสมบทกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบะ
เงินทุนการศึกษาพนักงานสวนตําบล
รวมแผนงานงบกลาง

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2557

165,000
158,889
213,231
162,000
50,000
70,000
50,000
869,120

