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สวนที่  1 
 
 
 

 

คําแถลงประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
เร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 

 
 
 
 

ของ 
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คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

เร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
..................................... 

 

ทานประธานสภาฯ. และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
 

 บัดนี้  ถึงเวลาที่ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จะไดเสนอรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบล  เร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จึงขอแถลงใหทานประธานสภา  และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุกทานไดทราบถึงสถานการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
 

 ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  องคการบริหารสวนตําบล  ไดประมาณการรายรับไว  จํานวน  
12,135,000.-  บาท  โดยในสวนของรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง  จะไดปรับปรุงการ
จัดเก็บใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว  
จํานวน  12,134,040.-   บาท  ซ่ึงคาดวาจะสามารถนําไปจัดทําบริการสาธารณะดานตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล  เปนการจัดทํางบประมาณ
แบบเกินดุล (รายรับมากกวารายจาย) นอกจากนั้นขณะนี้องคการบริหารสวนตําบลมีเงินสะสมคงเหลืออยู  
จํานวน   1,119,964.96  บาท  
 

 ในปงบประมาณที่ผานมา  แมวารายรับขององคการบริหารสวนตําบล  จะมีจํานวนจํากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการใหแกประชาชนตามอํานาจหนาที่และตาม
กฎหมายก็ตาม  แตองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินกิจกรรมตามที่ไดตั้งงบประมาณไว
ครบถวนทุกประการ และพรอมหนังสือนี้ไดแนบรายละเอียดประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจายเพื่อนําเรียนเสนอตอสภาฯ.  เพื่อไดโปรดพิจารณาตอไป 
 
 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
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สวนที่  สวนที่  22  

  

  

ขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  

  

  

เร่ืองเร่ือง  

  

  

งบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ..ศศ..  255  25533  

  

  

ของของ  
  
  
  
  

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2553 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

.................................. 
หลักการ 

 
งบประมาณรายจายท้ังสิ้น    ยอดรวม 12,134,040 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี ้
ก.  ดานบริหารทั่วไป 
     1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม  6,429,250 บาท 
     2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม      232,000 บาท 
ข.  ดานบริการชุมชนและสงัคม 
     1.  แผนงานการศึกษา     ยอดรวม        15,000 บาท 
     2.  แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม     1,003,920 บาท 
     3.  แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม     2,506,000 บาท 
     4.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม        139,000 บาท 
     5.  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ ยอดรวม        310,000 บาท 
ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
    1.  แผนงานการเกษตร    ยอดรวม          10,000       บาท 
ง.  ดานการดําเนินงานอื่น 
     1.  แผนงานงบกลาง     ยอดรวม        1,488,870 บาท 
 

เหตุผล 
 

  เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร  ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินตลอดปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
   

จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  เพื่อสมาชิก 
สภาฯ  พิจารณาเห็นชอบตอไป 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

เร่ือง   งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  โดยที่เปนการสมควรตั้งขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553  อาศัยอํานาจตาม มาตรา  87  แหง  พระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  2537   (แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ.   2546)    จึงตราขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบล   เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553ขึ้นโดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  และโดยอนุมัติของนายอําเภอปากพนัง  ดังตอไปนี้ 
  ขอ  1 ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553” 
  ขอ  2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่  1  ตุลาคม  2552  เปนตนไป 
  ขอ  3  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  ใหตั้งจาย เปนจํานวน 
รวมทั้งส้ิน  12,134,040    บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้ 
  ขอ  4  งบประมาณรายจายทัว่ไป 
   ก.  ดานบริหารทั่วไป 
        (1)  แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม      6,429,250     บาท 
        (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม         232,000     บาท 
   ข.  ดานบริการชุมชนและสงัคม 
         (1)  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม           15,000     บาท 
         (2)  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม        1,003,920   บาท 
         (3)  แผนงานเคหะและชมุชน  ยอดรวม        2,506,000    บาท 
         (4)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  ยอดรวม    139,000    บาท 
         (5)  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม  310,000 บาท 
   ค.  ดานการเศรษฐกิจ 
        (1)  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม          10,000      บาท 
   ง.  ดานการดําเนินงานอื่น 
        (1)  แผนงานงบกลาง   ยอดรวม        1,488,870   บาท 
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ทั้งนี้ตามรายละเอียดในสวนที่  3 
  ขอ 5  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณทีไ่ดรับ 
อนุมัติใหเปนไปตามระเบยีบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล  

ขอ  6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล   มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 
 
 
     (ลงนาม) 
          (นายเฉลิม  คลอดเพ็ง) 
                      นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานใหม 
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สวนที่  สวนที่  33  

  

  

รายละเอียดประกอบขอบัญญัติรายละเอียดประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบล  

เร่ือง  งบประมาณรายจายเร่ือง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ. . 25532553  

  

  

ของของ  

  

  

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  

อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  

  
  

   
 -  ประมาณการรายรับ 
 -  รายจายตามแผนงาน 
 -  รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน 
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

ประมาณการรายรับ    ยอดรวม 12,135,000    บาท  แยกเปน 
ก.  รายไดภาษอีากร    รวมท้ังสิ้น  6,856,000 บาท  แยกเปน 
      1.  หมวดภาษีอากร     รวม  6,856,000 บาท 
           1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    จํานวน          5,000 บาท 
     -  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนือ่งจากคาดวาการจัดเก็บจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
           1.2  ภาษีบํารุงทองที่    จํานวน                    30,000     บาท 
      -  ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนือ่งจากคาดวาการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
           1.3  ภาษีปาย     จํานวน        1,000 บาท 
     -  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 
            1.4  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน จํานวน      -              บาท 
      -  ไมไดประมาณการไว 
            1.5  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ  จํานวน   4,000,000 บาท 
     -  ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนือ่งจากคาดวาการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
            1.6  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9    จํานวน  1,000,000 บาท 
       -  ตั้งรับใหม 
            1.7  ภาษีธุรกิจเฉพาะ    จํานวน        20,000 บาท 
       -  ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมา             
            1.8  ภาษีสุรา     จํานวน      500,000  บาท 
       -  ประมาณการไวเทากบัปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาการจัดเก็บภาษีจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.9  ภาษีสรรพสามิต    จํานวน                1,000,000 บาท 
        -  ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาการจัดเก็บภาษีมีแนวโนมลดลง 
 1.10  คาธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิตกิรรมที่ดิน จํานวน        200,000  บาท 
         -  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีแนวโนมสูงขึ้น 
 1.11  คาภาคหลวงปโตรเลียม    จํานวน           50,000    บาท 
         -  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาการจัดเก็บจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 1.12  คาภาคหลวงแร     จํานวน            50,000 บาท 
          -  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 
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ข.  รายไดท่ีมิใชภาษีอากร    รวมท้ังสิ้น 27 9,000      บาท   แยกเปน 
      1.  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต  รวมท้ังสิ้น           9,000        บาท  
      1.1  คาปรับผูกระทําผิด  พ.ร.บ. จราจรทางบก  จํานวน        2,000       บาท 
  -  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา 
      1.2  คาปรับการผิดสัญญา    จํานวน   5,000     บาท 
 -  ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาผูรับจางมีการผิดสัญญาจางนอยลง 
      1.3  คาใบอนุญาตการจดัตั้งตลาด/ตอใบอนุญาต  จํานวน                  1,000      บาท 
 -  ประมาณการไวเทากับปทีผ่านมา 
      1.4  คาใบอนุญาตการพนัน    จํานวน                  1,000      บาท 
 - ตั้งรับใหม 
       2.  หมวดรายไดจากทรพัยสิน    รวมท้ังสิ้น          40,000      บาท   
            2.1  ดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคาร   จํานวน                40,000     บาท 
 -  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาอัตราดอกเบี้ยอาจมีแนวโนมสูงขึ้น 
       3.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม  -   บาท 
             -  ไมไดประมาณการไว 
        4.  หมวดรายไดเบด็เตล็ด    รวมท้ังสิ้น      230,000      บาท   
             4.1  คาขายรูปแบบรายการ   จํานวน            200,000      บาท 
               -  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา 
             4.2  เงินไดเบด็เตล็ดอ่ืน ๆ     จํานวน            30,000       บาท 
  -  ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวารายไดเบ็ดเตล็ดมแีนวโนมสูงขึ้น 
ค.  รายไดจากทุน     รวม                   -               บาท 
      1.  คาขายทอดตลาดทรัพยสิน     จํานวน              -               บาท 
  -  ไมไดประมาณการไว 
ง.   เงินชวยเหลือ      รวม               5,000,000      บาท 
      1.  หมวดเงินอุดหนนุ     จํานวน           5,000,000     บาท 
 -   ประมาณการไวนอยกวาปที่ผานมาเนื่องจากคาดวาเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลมีแนวโนมลดลง 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริหารทัว่ไป 

แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลังเปนไปอยาง 
                   มีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ  ขอมูล  ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเปนไปอยาง 

     มีประสิทธิภาพ 
3.  เพื่อใหงานดานกฎหมายและการจดัทํานิติกรรมตางๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

งานที่ทํา 
 1.  การบริหารงานทั่วไป  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานคลัง 
 2.  การจัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพฒันาและการจดัทํางบประมาณ 
 3.  งานกิจการสภาฯ งานการเลือกตั้ง  และงานดานกฎหมาย 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 5,152,250 บาท 
 2.  สวนการคลัง    งบประมาณ 1,277,000 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 
ดาน  บริหารทัว่ไป 

แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อปองกนัและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยตางๆ 

2.  เพื่อบริการและอํานวยความสะดวกใหกบัประชาชน 
3.  เพื่อปองกนัชีวิต  รางกาย  และทรัพยของประชาชน 
 

งานที่ทํา 
 1.  ตั้งงบประมาณเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.  จัดตั้งศูนย อปพร. 
 3.  อุดหนุน ปภ.จว.นศ. (หนึง่ตําบลหนึ่งทมีกูภยั) 
 4.  จัดทําแผงไฟจราจร 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 232,000         บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน    บริการชุมชนและสงัคม 
แผนงาน    การศึกษา 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหเด็กกอนเกณฑ  เดก็นักเรยีน  เยาวชน  ประชาชน  ผูปกครอง  รวมกิจกรรม 
                  วันเด็ก เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน  นักเรียน และผูปกครอง 

 

งานที่ทํา 
 1.   จัดกิจกรรมวันเด็ก  ประจําป  2553 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 15,000      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน    บริการชุมชนและสงัคม 
แผนงาน    สาธารณสุข 

 

วัตถุประสงค 
 1.  สงเสริมดานพลานามัยทีส่มบูรณแข็งแรง 

2.  รณรงคปองกันโรคติดตอตางๆ 
3.  สงเสริมเรียนรูดานการปองกันโรคติดตอ 
 

งานที่ทํา 
 1.  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
 2.  จัดทําอาหารกลางวันศูนยเด็ก 
 3.  จัดทําปายรณรงคและปองกันโรคติดตอตางๆ 
 4.  จัดซื้อสารเคมีฉีดปองกันยุงลายแกไขเลือดออก 
 5.  อุดหนุนโรงเรียน (โครงการอาหารกลางวัน) 
 6.  อุดหนุนสถานีอนามัย (โครงการคัดกรองโลหิต) 
 7.  อุดหนุน  อสม. (โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน) 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 1,003,920 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน    บริการชุมชนและสงัคม 
แผนงาน    เคหะและชุมชน 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหเหมาะสม 
3.  เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

งานที่ทํา 
 1.  การบริหารงานทั่วไป  และการบริหารงานบุคคล   
 2.  กอสราง  บุกเบิก  ปรับปรงุ  ซอมแซมถนนและสาธารณะอื่น ๆ 
 3.  บริการจัดการดานไฟฟาสาธารณะ 
 4.  งานพัฒนาโครงการพื้นฐาน 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สวนโยธา    งบประมาณ 2,506,000     บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน    บริการชุมชนและสงัคม 
แผนงาน     สรางความเขมแข็งของชุมชน 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสงเสริมและสรางความเขมแข็งของชุมชม  โดยประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อยกระดับ 
                   คุณภาพชวีิต 
 

งานที่ทํา 
 1.  จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคและตอตานยาเสพติด 
 2.  จัดตั้งศูนยปองกันและตอตานยาเสพตดิประจําตําบล 
 3.  อุดหนุนอําเภอปากพนัง (โครงการเฝาระวังยาเสพติด) 
 4.  จัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบา 
 5.  จัดซื้อเวชภณัฑปองกนัโรคปากเทาเปอยของโคและกระบือ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 139,000      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน    บริการชุมชนและสงัคม 
แผนงาน    การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา  โดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการเลนกฬีาและใชเวลา 
                  วางใหเปนประโยชน 

2.  เพื่อใหเด็ก  เยาวชน  ประชาชน  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ 
3.  เพื่ออนุรักษและดาํรงไวซ่ึงประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 
4.  เพื่อเสริมสรางความสามัคคี 
 

งานที่ทํา 
 1.  จัดการแขงขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  เยาวชน  ประชาชน 
 2.  อุดหนุนอําเภอปากพนังในการจัดการแขงขันกีฬา (อบต.ปากพนังคพั) 
 3.  อุดหนุนอําเภอปากพนังในการจัดการแขงขันกีฬา/กรีฑา  อําเภอปากพนัง 
 4.  อุดหนุน อบต.ปากพนังฝงตะวนัออก (กีฬา อบต.สัมพันธ) 
 5.  อุดหนุนอําเภอปากพนัง (หมรับ) 
 6.  อุดหนุนอาํเภอปากพนัง (แหผาขึ้นธาตุ) 
 7.  จัดงานประเพณีทองถ่ิน 
 8.  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  หมูที ่ 7  โครงการแขงขันเรือยาว 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 310,000        บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 
ดาน    เศรษฐกิจ 

แผนงาน     การเกษตร 
 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการดําเนินการเกีย่วกับดานการเกษตรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อใหความรูดานการเกษตรแกเกษตรกร 
 

งานที่ทํา 
 1.  อุดหนุนศนูยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 10,000      บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

........................................... 
รายจายตามแผนงาน 

ดาน    การดําเนินงานอื่น 
แผนงาน     งบกลาง 

 

วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกจิของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอืน่เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 
3.  เพื่อใหการบริหารงานในกรณีจําเปนที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาเปนไปอยางมี 
     ประสิทธิภาพ 
 

งานที่ทํา 
 1.  รายจายตามขอผูกพัน   

1.  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (ก.บ.ท.) 
 2.  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 
 3.  เงินทุนการศึกษา 
 4.  เงินสงเคราะหเบีย้ยังชพีผูสูงอายุ 
 5.  เงินสงเคราะหเบีย้ยังชพีผูพิการ 
 2.  เงินสํารองจาย 
 1.  ใชจายในกจิการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนาหรอืกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน   
                    เชน  สาธารณภัยตางๆ ที่เกิดขึ้น 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 1.  สํานักปลัดฯ    งบประมาณ 1,488,870 บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

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

ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้   ยอดรวม       6,862,170     บาท   แยกเปน 
ก.  รายจายประจํา    ตั้งไว                5,970,470     บาท 
     1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  ตั้งไว                2,412,800   บาท 
          1.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    ตัง้ไว  921,000   บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนกังานสวน
ตําบล  ตําแหนง 
 (1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 (2)  หวัหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 (3)  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 
 (4)  บุคลากร 
 (5)  นกัพัฒนาชุมชน 
 (6)  นิตกิร 
 (7)  เจาพนักงานธุรการ 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

           2.  ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  ตัง้ไว   90,000  บาท  เพื่อจายเปนเงนิเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราวใหแกพนักงานสวนตําบลตําแหนง 
   (1)  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
   (2)  บุคลากร 
   (3)  นกัพัฒนาชุมชน 
   (4)  นิตกิร 
   (5)  เจาพนักงานธุรการ 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
          3.  ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนผูบริหาร ตั้งไว        276,000        บาท  เพื่อจายเปนเงนิเดือน / 
คาตอบแทนใหแก 
 (1)  นายกองคการบริหารสวนตําบล                    
 (2)  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  (2 คน)   
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(3)  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   

4.  ประเภทเงินประจําตําแหนงผูบริหาร/นกับริหารงาน อบต.     ตัง้ไว     80,400        บาท  เพื่อจายเปน
เงินประจําตําแหนง  ใหแก 
 (1)  นายกองคการบริหารสวนตําบล                    
 (2)  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  (2 คน)   
 (3)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.  ประเภทคาตอบแทนพิเศษผูบริหาร  รองผูบริหาร     ตั้งไว     38,400       บาท  เพือ่จายเปน
คาตอบแทนพเิศษ  ใหแก 
 (1)  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 (2)  รองนายกองคการบริหารสวนตํา  (2 คน)    

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
6.  ประเภทคาตอบแทน สมาชิกสภา อบต.   ตั้งไว     1,007,000     บาท  เพื่อจายเปนเงนิเดือนคาตอบแทน
ใหแก 
 (1)  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     
 (2)  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล    
 (3)  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล     
 (4)  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล (13 คน)  

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
       2.  หมวดคาจางชั่วคราว   ตั้งไว          202,000       บาท 
 1.  ประเภทคาจาง   ตัง้ไว     166,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจางใหแกพนกังานจาง 
     (1)  คาจางพนักงานจางตามภารกิจ  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  จํานวน  1  อัตรา 
     (2)  คาจางพนักงานจางทัว่ไป  ตําแหนง  นักการภารโรง  จํานวน  1  อัตรา 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

  2.  ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว     ตั้งไว     36,000    บาท     เพื่อจายเปนเงนิเพิ่ม 
การครองชีพช่ัวคราวใหแก  พนักงานจาง  ตําแหนง 
     (1)  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
     (2)  นกัการภารโรง 
  *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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           3.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสัดุ  ตั้งไว       2,290,720      บาท 
    คาตอบแทน     ตั้งไว      284,000      บาท 
   1.  ประเภทคาเบี้ยประชุม   ตั้งไว  100,000  บาท  เพื่อจายเปนคาเบีย้ประชุมใหแก สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล  จาํนวน  16  คน 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   2.  ประเภทคาเชาบาน   ตัง้ไว     60,000   บาท  เพื่อจายเปนคาเชาบานตามสิทธิการเบิกจายของ
พนักงานสวนตําบล 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   3.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล    ตั้งไว    80,000    บาท   เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลตามสิทธิการเบิกจายของผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง ขององคการ
บริหารสวนตําบล 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   4.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ    ตั้งไว   44,000    บาท  เพื่อจายเปน
คาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนกังานสวนตําบล โดยปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด  
ที่  มท  0835.2/ว  100   ลงวนัที่  10  มกราคม  2546 
  *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

คาใชสอย     ตั้งไว  1,372,000       บาท 
   1.  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ   ตั้งไว   648,000   บาท  เพือ่จายเปน 
    (1)  คาจางเหมาบริการ    ตั้งไว    300,000    บาท  เพือ่จายเปนคาจางเหมาบริการเปนคาจาง
แรงงาน,คาจางทําของ,คาลางฟลม/อัด/ขยาย  ฯลฯ 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   (2)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ   ตั้งไว   100,000    บาท  เพือ่จายเปนคาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ  ในการฝกอบรมและ/หรือสัมมนา  ฯลฯ  ของผูบริหาร  รองผูบริหาร  เลขานุการ
ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   (3)  คาเชาทรัพยสิน   ตัง้ไว    36,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายเพือ่ตอสัญญาใหบริการเชา
พื้นที่จัดเก็บเวบ็ไซดขององคการบริหารสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 



35 
   (4)  คาโฆษณาและเผยแพร     ตั้งไว    200,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทําส่ือประชาสัมพันธ
ตางๆ  ในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   (5)  คารับวารสาร/หนังสือพิมพ/สื่อสิ่งพมิพตางๆ     ตัง้ไว   12,000   บาท  เพื่อจายเปนคา
บอกรับวารสาร  หนังสือพิมพ  ส่ือส่ิงพิมพตางๆ  ฯลฯ  เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแกผูบริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

             2.  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงซอมแซมทรัพยสิน    ตั้งไว   10,000    บาท  เพือ่จายเปนคา
บํารุงรักษา ซอมแซม  ทรัพยสินตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

             3.  ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ    ตั้งไว     60,000    บาท  เพื่อจายเปน 
     (1)  คารับรอง    ตัง้ไว    30,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรอง  รวมทั้งบริการ
และคาใชจายอื่นๆ เพื่อเปนการเลี้ยงรับรองในการตอนรับบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน   
ตรวจงาน  เยี่ยมชม  ฯลฯ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
     (2)  คาเลี้ยงรับรอง    ตัง้ไว   30,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลี้ยงรับรองตางๆ   
เชน  การประชุมสภาฯ  ฯลฯ 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 4.  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ   
ตั้งไว  654,000    บาท  เพื่อจายเปน 
      (1)  คาใชจายในการจัดกิจกรรมทางศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่นตางๆ   
ตั้งไว  150,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานตางๆ เชน  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา   
วันเขาพรรษา  ประเพณีสงกรานต  ฯลฯ 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในงานแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      (2)  คาใชจายในการจัดการแขงขนักีฬา    ตั้งไว    50,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดการแขงขนักีฬา/กรีฑาและ/หรือจดัสงทีมกีฬา/กรีฑา  เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  ทําการแขงขันและ/หรือ
เขารวมแขงขนั 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
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  (3)  คาใชจายในการฝกอบรมตางๆ    ตั้งไว   200,000    บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการจัดทํา

โครงการฝกอบรมตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบล  เชน  สงเสริมอาชีพ  ยาเสพติด  อปพร. 
อสม.  ฯลฯ 
     *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

     (4)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว   85,000   บาท  เพื่อจายสําหรับเปนคาเบี้ยเล้ียง  
คาพาหนะ  คาเชาที่พักและ/หรือคาใชจายอื่นๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการเพือ่ประชุม  อบรม  
สัมมนา  ฯลฯ  ของผูบริหาร  รองผูบริหาร  เลขานุการผูบริหาร  พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และ
พนักงานจาง 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    (5)  คาใชจายในการเลือกตัง้    ตัง้ไว     10,000    บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้ง/
เลือกตั้งซอม  ผูบริหาร อบต.  สมาชิกสภา  อบต.  ขององคการบริหารสวนตําบล 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    (6)  คาใชจายในการจัดตั้งศูนยปองกันและตอตานยาเสพติด   ตั้งไว    20,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการดําเนินกจิการของศูนยปองกันและตอตานยาเสพตดิขององคการบริหารสวนตําบล 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 
 

    (7)  คาใชจายในการรณรงคตอตานยาเสพติด   ตั้งไว  22,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย 
ในการจดัทําปายประชาสัมพนัธ  เพื่อรณรงคและตอตานยาเสพติด 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 
 

    (8)  คาใชจายในการรณรงคปองกนัโรคตดิตอตางๆ    ตัง้ไว   22,000   บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดทําปายประชาสัมพันธ  เพื่อรณรงคและปองกันและโรคติดตอตางๆ   
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
 

   (9)  คาใชจายในการปรับปรงุภูมิทัศน     ตัง้ไว     30,000    บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อพันธุไมดอก  ไมประดบั  ไมผล  กระถาง  ตนไม  ดนิ  ปุย  ฯลฯ  ปลูกเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน   
บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
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  (10)  คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก   ตั้งไว   15,000   บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดั
งานวันเด็ก  โดยการจดัซื้อของขวัญ  เชน  สมุด  ดินสอ  ยางลบ  กระปกุออมสิน  ขนม  ฯลฯ  มอบให 
แกเดก็  เนื่องในโอกาสวันเดก็แหงชาต ิ
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
 

  (11)  คาใชจายในการจัดตั้งศูนย อปพร.    ตั้งไว     50,000   บาท    เพือ่จายเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการจัดตั้งศูนย  อปพร.  ของ อบต.บานใหม  สําหรับเปนคาตอบแทน  คาเบีย้เล้ียง  ของสมาชิก  
อปพร.  และเปนคาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการจัดศูนย อปพร.ขององคการบริหารสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
   คาวัสด ุ      ตั้งไว 634,720     บาท 
   1.  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว    100,000    บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อส่ิงของเครื่องใช
ตางๆ  เชน  กระดาษ  แฟม  ปากกา  สมุด  ดินสอ  ฯลฯ 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   2.  ประเภทคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ   ตั้งไว   2,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสายไฟฟา   
หลอดไฟฟา  ฟวส  สวิตตไฟฟา  ฯลฯ 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   3.  ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว    ตัง้ไว    10,000    บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องใช
ตางๆ เชน  แปรง  ไมกวาด  สบู  ผงซักฟอก  ฯลฯ 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   4.  ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน  ตั้งไว  60,000  บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อน้าํมัน
เชื้อเพลิงและหลอล่ืนสําหรับรถยนต  รถจักยาน  เครื่องพนหมอกควัน  เครื่องตัดหญา  ฯลฯ 
   *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

   5.  ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตร   ตัง้ไว   20,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสารเคมีสําหรับพน
หมอกควนักําจัดยุงลายเพื่อปองกันโรคไขเลือดออก  ฯลฯ 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
 

   6.  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร    ตั้งไว   80,000   บาท  เพือ่จายเปนคาจดัซื้อเวชภณัฑ  เชน  
วัคซีน/ยาสําหรับปองกันโรคแกโค  กระบอื  วัคซีน/ยาสาํหรับโรคพิษสุนัขบา  ยาคุมกําเนิดสุนัขและแมว 
    *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
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   7.  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร     ตั้งไว     10,000    บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทกึขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  เมนบอรด  เมาส  โปรแกรม   
หรือซอฟตแวร  ฯลฯ 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    8.  ประเภทคาวัสดุสํารวจ    ตั้งไว     3,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือบันไดอลูมิเนียม  
จํานวน  1  อัน 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    9.  ประเภทคาวัสดุอ่ืน ๆ    ตั้งไว      349,720     บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
ใหแกโรงเรียนและศูนยเด็กฯ 
         (1)  โรงเรียนวดับางคุระ       เปนเงิน     249,340    บาท 
         (2)  โรงเรียนวดับานใหม     เปนเงิน       70,980    บาท 
         (3)  ศูนยเด็กวดัสุวรรณภูมิวหิาร เปนเงิน       29,400    บาท 
       *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
 

           4.  หมวดคาสาธารณปูโภค   ตั้งไว      91,000     บาท 
    1.  ประเภทคาไฟฟา     ตัง้ไว      70,000    บาท  เพื่อจายเปนคาไฟฟาของที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    2.  ประเภทคาโทรศัพท   ตั้งไว    4,000   บาท  เพื่อจายเปนคาโทรศพัทของที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล 
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

    3.  ประเภทคาไปรษณีย  คาธนาณตัิ  คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร  ตั้งไว  1,000   บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายในการใชบริการของไปรษณยี  และจัดซื้อดวงตราไปรษณยียากรตาง ๆ  
    *  ตั้งจายจากเงินรายได  620  บาทและจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  380  บาท  ปรากฏใน
แผนงานการบริหารงานทั่วไป 
 

    4.  ประเภทคาบริการดานโทรคมนาคม     ตั้งไว   16,000    บาท  เพือ่จายเปนคาบริการ 
ดานโทรคมนาคม (อินเตอรเน็ต)  สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 5.  หมวดเงินอดุหนุน   ตั้งไว 819,350   บาท 
      1.  ประเภทเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ  กลุมตาง ๆ  หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปน
ประโยชน  ดังนี้ 
      (1)  อุดหนนุอําเภอปากพนัง  ตัง้ไว  5,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกอําเภอปากพนัง
ในการจดังานประเพณเีดือนสิบ (หมรับ) เพื่ออนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      (2)  อุดหนนุอําเภอปากพนัง  ตัง้ไว  5,000   บาท   เพือ่จายเปนคาใชจายใหแกอําเภอปากพนัง
ในการจดังานประเพณีมาฆบูชา  (แหผาขึน้ธาตุ)  เพื่ออนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
      (3)  อุดหนนุอําเภอปากพนัง  ตัง้ไว  17,000  บาท  เพือ่จายเปนคาใชจายใหแกอําเภอปากพนัง  
ในการจดัโครงการรักษาความสงบเรียบรอยและเฝาระวงัยาเสพติด 
      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

     (4)  อุดหนนุอําเภอปากพนัง  ตัง้ไว  15,000  บาท  เพือ่จายเปนคาใชจายใหแกอําเภอปากพนัง  
ในการจดัทําโครงการแขงขันฟุตบอล อบต. ปากพนังคพั 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

      (5)  อุดหนนุอําเภอปากพนัง  ตัง้ไว  30,000  บาท  เพือ่จายเปนคาใชจายใหแกอําเภอปากพนัง  
ในการจดัทําโครงการแขงขันกีฬา/กรีฑา ของอาํเภอปากพนัง 

      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
       (6)  อุดหนนุสํานักงานพฒันาชุมชนอาํเภอปากพนงั  ตั้งไว  9,750  บาท  เพื่อจายเปน
คาใชจายใหแกสํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอปากพนัง  ในการจัดทําโครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
     (7)  อุดหนนุองคการบรหิารสวนตําบลปากพนงัฝงตะวันออก  ตั้งไว  5,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายใหแก  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวนัออกในการจัดทําโครงการแขงขันกฬีา
ทองถ่ินสัมพันธ  (ปากพนัง-หัวไทร) 

      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
     (8)  อุดหนนุองคการบรหิารสวนตําบลปากพนงัฝงตะวันออก  ตั้งไว  15,000  บาท  เพื่อจาย
เปนคาใชจายใหแก  องคการบริหารสวนตําบลปากพนังฝงตะวนัออกในการจัดทําโครงการศูนยขอมลู
ขาวสารจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดบัอําเภอ 

      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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       (9)  อุดหนนุโรงเรียนวัดบางคุระ  ตัง้ไว  356,200  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกโรงเรียน
วัดบางคุระในการจัดทําโครงการอาหารกลางวันใหกับเด็กนกัเรียน 

     *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
    (10)   อุดหนุนโรงเรียนวดับานใหมบน  ตั้งไว  101,400  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใหแก

โรงเรียนวัดบานใหมบนในการจัดทําโครงการอาหารกลางวันใหกับเดก็นักเรยีน 
     *  ตั้งจายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
     (11)  อุดหนุนสถานีอนามัยบานบางไทรนนท  ตัง้ไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจาย

ใหแกสถานีอนามัยบานบางไทรนนทในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ  (คัดกรองโลหิต) 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
     (12)  อุดหนุนสถานีอนามัยบานใหมบน  ตั้งไว  10,000  บาท  เพื่อจายเปนคาใชจายใหแก

สถานีอนามัยบานใหมบนในการจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพ  (คัดกรองโลหิต) 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ 
    (13)  อุดหนุนกลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ตั้งไว  80,000  บาท  เพื่อจายเปนคา

ดําเนินงานของกลุม อสม.  หมูบานละ  10,000  บาท  เพื่อให  อสม.  ดาํเนินงานใน  3  กลุมกิจกรรมไดแก 
  (1)  การพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข 
  (2)  การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ 
  (3)  การจดับรกิารสุขภาพเบือ้งตนในศนูยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 
     *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
      (14)  อุดหนุนกลุมผูใชน้าํประปา  (หมูท่ี 1)  ตั้งไว  30,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ

บริหารจัดการของกิจการระบบประปาหมูบาน  หมูที่  1 
      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      (15)  อุดหนุนกลุมผูใชน้าํประปา  (หมูท่ี 6)  ตั้งไว  20,000  บาท  เพื่อเปนคาใชจายในการ

บริหารจัดการของกิจการระบบประปาหมูบาน  หมูที่  6 
      *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
    (16)  อุดหนุนศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล    ตัง้ไว  10,000  

บาท  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการดําเนนิงานและบริการของศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบล 

     *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการเกษตร 
     (17)  อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน  (หมูท่ี  7)    ตั้งไว  50,000    บาท  เพื่อเปนคาใชจายใน

การจัดทําโครงการแขงขันเรอืยาวประเพณ ี เพื่ออนุรักษประเพณีทองถ่ิน 
     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
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     (18)  อุดหนุนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   ตัง้ไว  

50,000   บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายใหแกสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัด
นครศรีธรรมราช  ในการจดัโครงการฝกอบรม “หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภยั” 

     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
6.  หมวดรายจายอื่น   ตั้งไว   154,600    บาท 
     1.  คาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     ตั้งไว   100,000   บาท  เพือ่เปน

คาใชจายในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัตาง ๆ  ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
บานใหมเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน 

     *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
 

     2.  คาใชจายในการจัดทําอาหารกลางวนัศูนยพฒันาเด็กเล็กวัดสุวรรณภูมิวิหาร      ตั้งไว    
54,600    บาท     เพื่อเปนคาใชจายในการจดัทําอาหารกลางวันใหแกศูนยพัฒนาเด็กเลก็วัดสวุรรณภมูิ
วิหาร   

     *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 
 
ข.  รายจายเพือ่การลงทุน      ยอดรวม     891,700    บาท 
    1.  หมวดคาครุภัณฑท่ีดนิและสิ่งกอสราง         ตั้งไว    891,700     บาท 
     คาครุภัณฑ             ตั้งไว    859,700     บาท 
      1.  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน           ตั้งไว    126,200     บาท 
 (1)  คาจัดซ้ือโตะและเกาอี้ทํางาน ตั้งไว 16,000    บาท   ดังนี ้
  -  จัดซ้ือโตะทาํงาน จํานวน  2 ตัว 
  -  จัดซื้อเกาอ้ีทาํงาน จํานวน  2 ตัว 

 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (2)  จัดซ้ือชุดรับแขกจํานวน  1  ชุด (ทําดวยไม)    ตั้งไว   9,500   บาท   ประกอบดวย 
  -   เกาอ้ียาว  จํานวน  1 ตัว 
  -   เกาอ้ี   จํานวน  4 ตัว 
  - โตะวางของ  จํานวน  1 ตัว  
      *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 (3)  จัดซ้ือชั้นวางเอกสาร   ตั้งไว   4,000  บาท เพื่อเปนคาจัดซื้อช้ันวางเอกสารจํานวน  2  ตัว 
      *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
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 (4)  คาจัดซ้ือโตะวางเครื่องคอมพิวเตอรและเกาอี้สําหรับเจาหนาท่ีคอมพิวเตอร   ตั้งไว  

3,100  บาท  ดงันี ้
  -  คาจัดซื้อโตะวางเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน  1 ตัว 
  -  คาจัดซื้อเกาอี้สําหรับเจาหนาที่คอมพิวเตอร จํานวน  1 ตัว 
      *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 (5)  คาจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพรอมติดตัง้     ตัง้ไว    93,600    บาท    เพื่อเปนคาจดัซ้ือ

เครื่องปรับอากาศ  ชนิดตั้งพื้น  ขนาด  24,000  บีทียู  ฉลากประหยดัไฟเบอร  5  จํานวน  2  เครื่อง  เพื่อ
ติดตั้ง  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล 

      *  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
 

     2.  ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง   ตั้งไว    618,000     บาท 
 (1)  คาจัดซ้ือรถบรรทุก  (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  จํานวน  1  คัน  ชนดิขบัเคล่ือน  2  ลอ  แบบ
ดับเบิ้ลแคบ 
  -  ปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400  ซีซี 
  -  เปนกระบะสําเร็จรูป 
  -  หองโดยสารเปนดับเบิ้ลแคบ  4  ประตู 
  -  เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  -  ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
       *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

     3.  ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว   ตั้งไว      9,500    บาท 
 (1)  จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา  ตัง้ไว  9,500   บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาชนิด
สะพายแบบขอแข็ง  จํานวน  1  เครื่อง 
 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

     4.  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   ตั้งไว 76,000    บาท     เพื่อจายเปน 
 (1)  คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร  ตั้งไว    30,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร  จํานวน  1  เครือ่ง  พรอมอุปกรณตอพวง  รายละเอียดดังนี้ 
  -  CPU  ความเร็วไมนอยกวา  2  จิกกะเฮิรด 
  -  RAM  ชนิด  DDR 2  ความจุไมนอยกวา  2048  เมกกะไบต 
  -  HARD  DISK  ความจุไมต่าํกวา  320  จกิะไบต 
  -  จอภาพ  LCD  ขนาดไมต่ํากวา  18  นิว้ 
  -  DVD – RW 
  -  เครื่องสํารองไฟ 
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  -  พรอมอุปกรณอ่ืนครบชุด 
 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 (2)  คาจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุก)  ตัง้ไว    30,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา  จํานวน  1  เครื่อง 
  -  CPU  ความเร็วไมนอยกวา  2  จิกกะเฮิรด 
  -  RAM  ชนิด  DDR 2  ความจุไมนอยกวา  2048  เมกกะไบต 
  -  HARD  DISK  ความจุไมต่าํกวา  320  จกิะไบต 
  -  จอภาพ  WXGA  ขนาดไมต่ํากวา  14  นิ้ว 
  -  DVD – RW 
  -  พรอมอุปกรณอ่ืนครบชุด 
 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 (3)  คาจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ     ตั้งไว    16,000    บาท   เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ    
จํานวน  1  เครือ่ง 
  -  พิมพขาว – ดํา  30  แผน / นาที 
  -  ความละเอยีด 600X600 DPI 
  -  หนวยความจํา  16  เมกกะไบต 
 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป    ปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป 
     5.  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน    ตั้งไว    30,000   บาท  เพือ่เปนคาใชจายใน
การบาํรุงหรือซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  หรือที่อยูในความดแูลขององคการ
บริหารสวนตําบล 
 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
คาที่ดินและสิง่กอสราง     ตั้งไว 32,000   บาท 
 1.  จัดทําแผนปายจราจร  ตั้งไว   32,000   บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทําแผนปายไฟจราจร    
(ขออภัยในความไมสะดวก )  จํานวน  2  ชุด  (ตามแบบ  อบต. บานใหม ) 
 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 
 

************************************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สวนการคลัง 
....................................... 

 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้     ยอดรวม     1,277,000      บาท 
ก.  รายจายประจํา      ตั้งไว           1,239,000      บาท 
     1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    ตั้งไว            817,000        บาท 
          1.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว            626,000        บาท  เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง 
  (1)  หัวหนาสวนการคลัง     
  (2)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี    
   (3)  เจาพนักงานพัสด ุ      
 (4)  เจาพนักงานจัดเก็บรายได     
 (5)  เจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
  
      2.  ประเภทคาจางประจํา ตั้งไว             101,000       บาท  เพื่อจายเปนคาจางใหแกลูกจางประจาํ
ตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   
          3.  ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว              90,000       บาท  เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
การครองชีพช่ัวคราวใหแกพนักงานสวนตาํบล / ลูกจาง / พนักงานจาง  ตําแหนง 
  (1)  เจาพนกังานการเงินและบัญชี     
  (2)  เจาพนักงานพัสด ุ      
  (3)  เจาพนักงานจัดเก็บรายได     
  (4)  เจาหนาทีจ่ัดเก็บรายได     
  (5) เจาหนาทีก่ารเงินและบญัชี     
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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      2.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    ตั้งไว            419,000       บาท 
            คาตอบแทน    ตั้งไว            209,000       บาท 
  1.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว          44,000      บาท  เพื่อ
จายเปนคาตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานสวนตําบล / ลูกจาง  โดยปฏบิัติตาม
หนังสือดวนทีสุ่ด  มท. 0835.2/ว 100  ลงวนัที่  10  มกราคม  2546 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 2.  ประเภท คาเชาบาน ตั้งไว          75,000      บาท   เพื่อจายเปนคาเชาบานตามสิทธิการ
เบิกจายของพนักงานสวนตาํบล 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 3.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว          10,000      บาท  เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรใหแกพนกังานสวนตําบล / ลูกจางประจําขององคการบริหารสวนตําบล 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 4.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล        ตั้งไว          80,000      บาท   เพื่อจายเปนเงิน
ชวยเหลือคารักษาพยาบาลตามสิทธิการเบิกจายใหแกพนักงานสวนตาํบล / ลูกจางประจําขององคการ
บริหารสวนตําบล 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
            คาใชสอย     ตั้งไว            180,000      บาท 
 1.  ประเภทรายจายเพื่อใหมาซึ่งบริการ  ตัง้ไว  110,000  บาท  เพื่อจายเปน 
      (1)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งไว          50,000      บาท  เพื่อจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรมและ/หรือการสัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล  
ลูกจาง  ขององคการบริหารสวนตําบล 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      (2)  คาโฆษณาและเผยแพร  ตั้งไว          10,000      บาท  เพื่อจายเปนคาจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธตาง ๆ  ในกิจการของสวนการคลัง 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      (3)  คาใชจายในการจัดทําระบบแผนทีภ่าษ ี ตั้งไว          50,000      บาท   เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดทําระบบแผนที่ภาษีขององคการบริหารสวนตําบล 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
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 2.  ประเภทรายจายเพื่อบํารงุซอมแซมทรัพยสิน  ตั้งไว          10,000      บาท  เพื่อ
จายเปนคารักษาซอมแซมทรัพยสินครุภัณฑประเภทตาง ๆ 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 3.  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไมเขาลักษณะหมวดรายจายอื่น    ตั้งไว   
60,000   บาท   เพื่อจายเปน 
      (1)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  ตั้งไว           50,000     บาท  เพื่อจายสําหรบั
เปนคาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ  คาเชาที่พักและ / หรือคาใชจายอ่ืน ๆ  ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม  อบรม  สัมมนา ฯลฯ  ของพนักงานสวนตําบล / ลูกจาง / พนกังานจาง 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
      (2)  คาของขวัญ  ของรางวัล ตั้งไว           10,000     บาท  เพื่อจายเปนคาของขวัญ  ของ
รางวัล  เพื่อเปนแรงจูงใจในการบริการดานจัดเก็บภาษ ี
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 คาวัสด ุ     ตั้งไว         30,000      บาท 
 1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว       20,000     บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวัสดุสํานกังาน  
เชน  กระดาษ  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ฯลฯ 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว       10,000     บาท  เพื่อจายเปนคาจดัซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทกึขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  เมนบอรด  เมาส  โปรแกรม  หรือ
ซอฟแวร  ฯลฯ 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

      3.  หมวดคาสาธารณปูโภค     ตั้งไว            3,000      บาท 
 1.  ประเภทคาไปรษณยี  คาจดัซ้ือดวงตราไปรษณีย  อากรตางๆ ตั้งไว       3,000      บาท  
เพื่อจายเปนคาใชจายในการใชบริการของไปรษณีย  และจัดซื้อดวงตราไปรษณยียากรตาง ๆ 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 



47 
 

ข.  รายจายเพือ่การลงทุน       ตั้งไว         38,000      บาท 
      1.  หมวดคาครุภัณฑท่ีดนิและสิ่งกอสราง   ตั้งไว         38,000      บาท 
 คาครุภัณฑ 
 1  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน    ตั้งไว         8,000      บาท 
        (1)  คาจัดซ้ือโตะ/เกาอ้ีทาํงาน  ตั้งไว      8,000     บาท   ดังนี้ 
  -  คาจัดซื้อโตะทํางาน  จํานวน  1 ตัว 
  -  คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  จํานวน  1 ตัว 
 *  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 2  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  ตั้งไว     30,000    บาท 
 (1)  คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (โนตบุก)  ตัง้ไว    30,000  บาท  เพื่อจายเปนคา
จัดซื่อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา  จํานวน  1  เครื่อง 
  -  CPU  ความเร็วไมนอยกวา  2  จิกกะเฮิรด 
  -  RAM  ชนิด  DDR 2  ความจุไมนอยกวา  2048  เมกกะไบต 
  -  HARD  DISK  ความจุไมต่าํกวา  320  จกิะไบต 
  -  จอภาพ  WXGA  ขนาดไมต่ํากวา  14  นิ้ว 
  -  DVD – RW 
  -  พรอมอุปกรณอ่ืนครบชุด 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

******************************************* 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายจายจําแนกตามหนวยงาน 
หนวยงาน  สวนโยธา 

....................................... 
ตั้งงบประมาณรายจายท้ังสิน้     ยอดรวม    2,506,000      บาท 
ก.  รายจายประจํา      ตั้งไว         1,306,000       บาท 
1.  หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา    ตั้งไว            413,000       บาท 
     1.  ประเภทเงินเดือนพนกังาน  ตั้งไว          395,000       บาท   เพื่อจายเปนเงนิเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล  ตําแหนง 
          (1)  หวัหนาสวนโยธา      
          (2)  นายชางโยธา 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  
    

     2.  ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว           18,000        บาท   เพื่อจายเปนเงินเพิ่ม
การครองชีพชัว่คราวใหแกพนักงานสวนตาํบล  ตําแหนง 
          (1)  นายชางโยธา       

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

2.  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ    ตั้งไว         892,000       บาท 
     คาตอบแทน       ตั้งไว         142,000       บาท 
    1.  ประเภทคาเชาบาน       ตั้งไว      30,000       บาท   เพื่อจายเปนคาเชาบานตามสิทธิการเบิกจาย
ใหแกพนกังานสวนตําบล 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

    2.  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว       12,000       บาท    เพื่อจายเปนคาชวยเหลือ
การศึกษาบุตรแกพนกังานสวนตําบล 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

    3.  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว       50,000       บาท   เพื่อจายเปนเงนิชวยเหลือ
คารักษาพยาบาลตามสิทธิการเบิกจายของพนักงานสวนตําบล / ลูกจาง / พนักงานจาง 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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    4.  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบตัิราชการอันเปนประโยชน       ตั้งไว       50,000       บาท   เพื่อจายใหผู
ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตําบล  เชน  คณะกรรมการจัดหาพัสดุ  ฯลฯ 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
    คาใชสอย       ตั้งไว         110,000       บาท 
     1.  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร     ตั้งไว    80,000   บาท    เพื่อจายเปน 
          (1)  คาจางเหมาบริการ ตั้งไว       50,000       บาท    เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ  คาจาง
แรงงาน  จางทาํของ  คาลางฟลม / อัด / ขยาย  ฯลฯ 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

          (2)  คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ  ตั้งไว       30,000       บาท    เพื่อจายเปน
คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ  ในการฝกอบรม และ /หรือ สัมมนา  ของพนักงานสวนตําบล / 
ลูกจาง / พนกังานจาง 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

     2.  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะหมวดรายจายอื่น     ตั้งไว     
30,000    บาท   เพื่อจายเปน 
          (1)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ตั้งไว        30,000      บาท    เพื่อจายสําหรับเปนคา
เบี้ยเล้ียง  คาพาหนะคาเชาทีพ่ัก  และ /หรือ  คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการเพือ่ประชุม  
อบรม  สัมมนา  ฯลฯ  ของพนักงานสวนตาํบล / ลูกจาง / พนักงานจาง 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

      คาวัสด ุ       ตั้งไว         640,000      บาท 
      1.  ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว          5,000     บาท     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  
กระดาษ  สมุด  ดินสอ  ปากกา  ฯลฯ 
 *  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

      2.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  ตั้งไว          5,000     บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร  เชน  แผนหรือจานบันทกึขอมูล  เทปบันทึกขอมูล  เมนบอรด  เมาส  โปรแกรม  หรือ
ซอฟแวร  ฯลฯ 

*  ตั้งจายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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      3.  ประเภทวัสดุกอสราง  ตั้งไว      130,000     บาท   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณสําหรบักอสรางบานใหกับผูยากไร  “ตามโครงการบานถิ่นไทย  เทิดไทองคราชัน  84  พรรษา” 

*  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
      4.  ประเภทวัสดุอ่ืนๆ  ตั้งไว      500,000     บาท     เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหินคลุก  หินผาน
ตะแกรง  ดิน  ฯลฯ  ถมเพื่อปรับปรุงซอมแซมถนน 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
3.  หมวดคาสาธารณูปโภค     ตั้งไว              1,000    บาท 
     1.  ประเภทคาไปรษณยี  คาซ้ือดวงตราไปรษณยียากร   ตั้งไว         1,000    บาท    เพื่อจายเปน
คาใชจายในการใชบริการของไปรษณยี  และจัดซื้อดวงตราไปรษณียยากรตาง ๆ  

*  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

ข.  รายจายเพือ่การลงทุน                  ตั้งไว       1,200,000    บาท 
     1.  หมวดคาครุภัณฑท่ีดนิและสิ่งกอสราง               ตั้งไว       1,200,000    บาท 
          คาครุภณัฑ                  ตั้งไว          137,000    บาท 
          1  ประเภทครุภัณฑสาํรวจ         ตั้งไว    1,000  บาท 
    (1)  จัดซื้อเทปวัดระยะ   ตั้งไว      1,000     บาท     เพือ่จายเปนคาจดัซื้อเทปวัดระยะ  
จํานวน  1  เสน 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

          2  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ตั้งไว     16,000     บาท   
    (1)  จัดซื้อกลองถายรูป          ตั้งไว       16,000    บาท    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายรูป  
จํานวน  1  กลอง  ดังรายละเอียด 
  -  ความละเอยีดไมต่ํากวา  12.1  ลานพิกเซล 
  -  ซูมออฟติคอลไมต่ํากวา  4  เทา  
  -  เลนมุมกวางไมต่ํากวา  24  มม. 
  -  จอ  LCD  ขนาดไมต่ํากวา 3.0  นิ้ว 
  -  ระบบปองกนัภาพสั่นไหว 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
          1.3  ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว     120,000    บาท     เพื่อเปน
คาใชจายในการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล  หรือที่อยูในความดูแล
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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คาที่ดินและสิง่กอสราง          ตั้งไว     1,063,000   บาท 

1.  โครงการปรับปรุงถนนสายบานเกาะรุง –  ปากคลอง  หมูท่ี  1  ตําบลบานใหม 
โดยใชรถเกรดเดอรปรับแตงผิวทางเดิม  แลวใชวัสดุหินคลุก  จํานวนไมนอยกวา  296  ลบ.ม. ทําผิว
จราจรกวาง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว  1,060  เมตร  ถมพรอมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธ  จํานวน  1  ปาย  เปนเงิน   180,500   บาท 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  2.  โครงการปรับปรุงถนนสายเหมืองสงน้ํา    หมูท่ี  2  ตําบลบานใหม    โดยใชรถเกรด
เดอรปรับแตงผิวทางเดิม  แลวใชวัสดุกากหินจํานวนไมนอยกวา   460  ลบ.ม.  ทําผิวจราจรกวาง  3.00  
เมตร  ระยะทางยาว  800  เมตร  ถมพรอมเกลี่ยเรียบตลอดสายและติดตั้งปายประชาสัมพันธ  จํานวน  1  
ปาย    เปนเงิน  225,000   บาท 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  3.  โครงการปรับปรุงถนนสายบางไผราชวิถี   หมูท่ี   6   ตําบลบานใหม  โดยใชรถเกรด
เดอรปรับแตงผิวทางเดิม  แลวใชวัสดุกากหินจํานวนไมนอยกวา  518  ลบ.ม. ทําผิวจราจรกวาง  3.00  
เมตร  ระยะทางยาว  900  เมตร  ถมพรอมเกลี่ยเรียบตลอดสาย  โดยวางทอระบายน้ํา คสล.คุณภาพชั้น  3  
ขนาด        0.60 x 10.00  เมตร  จํานวน  1  จุด ขนาด             0.60 x  7.00  เมตร  จํานวน  1  จุด และติดตั้ง
ปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย  เปนเงิน  298,000   บาท 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  4.  โครงการปรับปรุงถนนสายนางขันทอง  แปะอุย  หมูท่ี  7  ตําบลบานใหม  โดยใช
วัสดุหินคลุกจํานวนไมนอยกวา  164  ลบ.ม.  ทําผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  ระยะทางยาว  285  เมตร  ถม
พรอมเกลี่ยเรียบตลอดสาย  เปนเงิน  87,000  บาท 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  5.  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายประคอง  สรรพบุรุษ  หมูท่ี  7  ตําบลบานใหม  
โดยใชวัสดุดินลูกรังถมยกระดับ  จํานวนไมนอยกวา  144  ลบ.ม.  ทําผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  
ระยะทางยาว  75  เมตร  ถมเกลี่ยเรียบแลวใชวัสดุหินคลุก  จํานวนไมนอยกวา  63  ลบ.ม.  ทําผิวจราจร
กวาง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว  75  เมตร  ถมพรอมเกลี่ยเรียบตลอดสาย     เปนเงิน  76,000  บาท 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
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  6.  โครงการปรับปรุงถนนสายบานนายบุญมา  งามเลิศ   หมูท่ี  8  ตําบลบานใหม  โดย
ใชเครื่องจักรกล (รถขุดตัก)  ถางปาขุดตอและใชรถเกรดเดอรปรับแตงผิวทางเดิน  ใชวัสดุกากหินจํานวน
ไมนอยกวา  252  ลบ.ม.  ทําผิวจราจรกวาง  3.50  เมตร  ระยะทางยาว  300  เมตร  ถมพรอมเกลี่ยเรียบ  
พรอมวางทอ  คสล. คุณภาพชั้น  3    ขนาด 1        0.60 x 7.00  เมตร  จํานวน  1  จุด  และติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  1  ปาย        เปนเงิน  155,500   บาท 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 

  7.  โครงการตอเติมหองเก็บของ  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานใหม   
หมูท่ี  5  ตําบลบานใหม  โดยตอเติมหองเก็บของ ขนาดกวาง  4.60  เมตร  ยาว  4.80  เมตร  ตามแบบ
แปลนองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  เปนเงิน  41,000   บาท 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
 
 

**************************** 
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รายละเอียดงบประมาณรายจายท่ัวไปประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2553 
องคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

อําเภอปากพนงั  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายจายงบกลาง 

....................................... 
        
สํานักงานปลดัองคการบริหารสวนตําบล    ตั้งไว         1,488,870      บาท 
1.  ประเภทรายจายตามขอผกูพัน     ตั้งไว         1,088,870      บาท 
     (1)  เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ตั้งไว         71,350       บาท  เพื่อ
จายเปนเงินสมทบกองทุนบาํเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  (กบท.) 

*  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

     (2)  สมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ตั้งไว               20        บาท  เพื่อจาย
เปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) สวนที่ขาด  ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 

*  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

     (3)  สมทบกองทุนประกันสังคม  ตั้งไว        24,500       บาท   เพื่อจายเปนเงนิ
สมทบกองทุนประกันสังคม  ตําแหนง 
 (1)  พนกังานจางตามภารกิจ  ตําแหนงผูชวยเจาพนกังานธรุการ 
              (2)  พนักงานจางทัว่ไป   ตําแหนงนักการภารโรง 
              (3)  พนักงานจางทัว่ไป   ตําแหนงผูดูแลเด็ก 

*  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

     (4)  เงินทุนการศึกษา   ตั้งไว      15,000       บาท    เพื่อจายเปนเงนิทุนการศึกษาของ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง 

*  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

     (5)  เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ   ตั้งไว    240,000       บาท   เพื่อจายเปนเงนิ
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายใุนเขตพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม  จํานวน  40  คน 

*  ตั้งจายจากเงินรายได   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
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     (6)  เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ    ตั้งไว     696,000       บาท    เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายใุนเขตพืน้ที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม  จํานวน  116  คน 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
     (7)  เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ   เปนเงิน      42,000       บาท   เพื่อจายเปนเงิน
สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานใหม    จํานวน    7    คน 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป   ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 
2.  ประเภทเงินสํารองจาย     ตั้งไว        400,000      บาท 
     1  เงินสํารองจาย  ตั้งไว    400,000       บาท    เพื่อไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถ
คาดการณไดลวงหนาและ / หรือฉุกเฉินจําเปนเรงดวน 

*  ตั้งจายจากเงินอุดหนนุท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง 
 

************************ 
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