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ส่วนที่ 1
คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- คาแถลงงบประมาณ
- ประมาณการรายรับประจาปี งบประมาณ 2553
- รายจ่ ายตามแผนงาน
- รายจ่ ายตามหมวดรายจ่ าย
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
……………………..
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
บัดนี้ถึงเวลาที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จะได้เสนอร่ างข้อบัญญัติ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี ต่อสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้ นายกองค์การ บริ หารส่ วนตาบลดม จึงขอแถลงให้ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะภาพการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดาเนินงานในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้
1. สถานะภาพคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมได้ประมาณการรายรับไว้
จานวน 22,243,200 บาท โดยในส่ วนของรายได้ที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลดมจัดเก็บเอง จะได้
ปรับปรุ งการจัดเก็บให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น และในส่ วนของงบประมาณรายจ่ายได้กาหนดวงเงินรายจ่าย
จานวน 22,240,894 บาท ซึ่ งคาดว่าจะสามารถไปจัดทาสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
ซึ่ งการจัดทางบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
เป็ นการจัดทางบประมาณแบบ เกินดุล
(รายรับมากกว่า รายจ่าย) นอกจากนั้นขณะนี้องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
มียอดเงินสะสมเหลืออยู่
จานวน 123,933.32 บาท (ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2552 )
2. การบริหารงบประมาณในปี ทีผ่ ่ านมาและปี ปัจจุบัน
ในปี งบประมาณที่ผา่ นมาแม้วา่ รายรับขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จะมีจากัดเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับ ภารกิจ ต่างๆ
ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริ การให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริ หารส่ วนตาบลก็สามารถดาเนินการตามที่ได้ต้ งั งบประมาณรายจ่ายไว้เป็ น
อย่างดี

-32.1 รายรับปี งบประมาณ 2553
รายรับ
ก.รายได้ ภาษีอาการ
1. หมวดภาษีอากร (รวม)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ภาษีบารุ งท้องที่
ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
ภาษีอากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์
อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์
1.6 ภาษีสุรา
1.7 ภาษีสรรพสามิต
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และ
นิติกรรมที่ดิน
1.9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.10 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
1.11 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.12 ค่าภาคหลวงแร่
1.13 ค่าน้ าบาดาล
ข. รายได้ ทมี่ ิใช่ ภาษีอากร (รวม)
1. หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรับและใบ
อนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต
การขายสุ รา
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุ สานและฌาปน
สถาน
1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ
การค้าที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่า
สัตว์
1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
1.6 ค่าใบอนุญาตการค้าบาดาล

ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 22,243,200
รับจริง
ประมาณการ
ปี 2551
ปี 2552
7,918,596 52 7,316,142 94
7,918,596 52 7,316,142 94
61,140
36,879
900
22,361

33
80
-

62,268
38,573
400
26,964

76
-

บาท
ประมาณการ
ปี 2553
7,918,500 7,918,500 -

850,235 48 792,878 16
1,581,637 63 1,295,351 12
224,791 204,624 -

850,230 1,581,630 224,790 -

5,065,151
41,160
15,042
19,296
276,736
296,690

5,065,150
41,150
15,040
19,290
244,700
29,500

33 4,814,591 78
36
57,959 82
76
6,739 47
83
15,792 83
- 02 202,718 32,200

61,100
36,870
900
22,350

-

- -

- -

- -

- -

- -

- -

22,540 -

27,360 -

22,500 -

- -

- -

- -

80 - -

40 - -

- - -

หมายเหตุ

-4รายรับ
1.7 ค่าธรรมเนียมค่าปรับจราจร
1.8 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.9 อื่น ๆ
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2.2 ค่าเช่ารถไถ
2.3 ค่าเช่าหรื อค่าบริ การสถานที่
2.4ค่าเช่าเต็นท์
2.5ค่าบารุ งรักษาทรัพย์สิน อบต.
3. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์
4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายแบบแปลน
4.2 ค่าเช่าที่ขายของ
4.3 เงินจัดสรรไม่ทราบที่มา
4.4 เงินที่มีผอู้ ุทิศให้
4.5 ค่าขายใบสมัครลูกจ้าง อบต.ดม
4.6 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
4.7 ค่ารับสมัคร สมาชิกสภา นายก
อบต.ดม
ค. รายได้ จากทุน
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ง. เงินช่ วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
1.2 เงินอุดหนุนตามภารกิจ
1.3 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น

รับจริง
ปี 2551
7,070
73,254
40,024
30,800
1,630
800
173,792
67,500
1,515
800
72,377
31600

14,048,645
14,048,645
14,048,645
-

02
02
-

ประมาณการ
ปี 2552
- 4,800 - -

-

73,200
40,000
30,800
1,600
800
-

-

101,369
98,800
2,314
255
-

-

142,000
68,000
1,500
500
72,000
-

-

14,330,754
14,330,754
14,255,754
75,000

38
38
38
-

14,080,000
14,080,000
14,080,000
-

-

69,149
38,149
29,300
1,700
-

-

-

34
34
34
-

22,243,377 88

ประมาณการ
ปี 2553
7,000 - - -

-

21,849,615 32

-

22,243,200 -

หมาย
เหตุ

-52.2 รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ าน/แผนงาน
1. ด้ านบริหารทัว่ ไป
1.1 แผนงานบริ หารทัว่ ไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุ ข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
3. ด้ านการเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพาณิ ชย์
4. แผนงานด้ านการดาเนินการอืน่
4.1 แผนงานงบกลาง

รวมทั้งสิ้น

หมาย
เหตุ

จ่ ายจริง
ปี 2551

งบประมาณ
ปี 2552

งบประมาณ
ปี 2553

5,587,272 79
147,440 -

2,714,937 05
120,800 -

5,151,940 190,000 -

3,495,706 08
130,000 5,491,200 4,309,557 207,200 1,061,786 -

2,000,850
120,000
1,578,700
3,746,420
105,000
820,500

5,940,320
170,000
80,000
2,801,834
425,000
785,000

-

-

158,952
-

-

- 80,200 - -

- 240,000 - -

630,890

-

4,517,872 -

6,456,800 -

21,220,003

87 15,685,279

05 22,240,894

-

-62.3 รายจ่ ายตามหมวดรายจ่ าย
หมวด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจ่ายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
หมวดค่าจ้างชัว่ คราว
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจ่ายอื่น
หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง

รวมทั้งสิ้น

จ่ ายจริง
ปี 2551
630,890
1,538,688
1,402,220
6,556,811
112,834
1,405,500
5,244,000
4,329,060

63
24
-

งบประมาณ
ปี 2552
4,517,872 2,669,850 1,106,940 2,267,857 05
79,240 1,256,600 40,500 3,746,420 -

งบประมาณ หมายเหตุ
ปี 2553
6,456,800 2,410,920 1,601,040 7,720,940 125,000 2,185,600 172,640 1,567,954 -

21,220,003 87 15,685,279 05 22,240,894 -
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ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- บันทึกหลักการและเหตุผล
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างข้ อบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2553
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
********************
หลักการ
งบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ก. ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารทัว่ ไป
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม
ข. ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุ ข
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม
ค. ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
2. แผนงานการพาณิ ชย์ ยอดรวม
ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

22,240,894 บาท

ยอดรวม

5,151,940 บาท
190,000 บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

5,940,320
170,000
2,801,834
785,000
425,000
80,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม

240,000 บาท
- บาท

ยอดรวม

6,456,800 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ที่ได้วางแผน
ไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตาบล ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอร่ างข้อบัญญัติ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อสมาชิกสภา
องค์กาบริ หารส่ วนตาบลพิจารณาเห็นชอบต่อไป
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ข้ อบัญญัตติ าบล
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององค์การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
--------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553 อาศัยอานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบลพ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พ.ศ. 2546 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัตอิ งค์การบริ หารส่ วนตาบล เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม และโดยอนุมตั ิของ
นายอาเภอสังขะ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลนี้เรี ยกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วน
ตาบล เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ข้อ 2. ข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบลนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้ต้ งั จ่ายเป็ นจานวน
รวมทั้งสิ้ น 22,240,894 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ ไป
ก. ด้ านบริหารงานทัว่ ไป
1. แผนงานบริ หารทัว่ ไป
ยอดรวม
5,151,940 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
190,000 บาท
ข. ด้ านบริการชุ มชนและสั งคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
5,940,320 บาท
2. แผนงานสาธารณสุ ข
ยอดรวม
170,000 บาท
3. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
2,801,834 บาท
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
785,000 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
425,000 บาท
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
80,000 บาท
ค.
ด้ านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
240,000 บาท
2. แผนงานการพาณิ ชย์
ยอดรวม
บาท
ง. ด้ านการดาเนินงานอืน่
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม
6,456,800 บาท

-10ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในส่ วนที่ 4
ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิ ชย์
ยอดรวม
- บาท
ข้อ 6 ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ปฏิบตั ิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริ หารส่ วนตาบล
ข้อ 7. ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบัญญัติน้ ี
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552

(ลงนาม)
(นายล้ าเลิศ พัวพัฒนโชติ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
อนุมัติ
(ลงนาม)
(นายสันติชยั คงเถลิงศิริวฒั นา)
นายอาเภอสังขะ

ขอรับรองว่าร่ างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2553 ได้ผา่ นการพิจารณาเห็นชอบจากสภาฯแล้ว

(ลงนาม)
(นางสาวมยุรี สุ วรรณราช)
ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่ วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ ายทั่วไป
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
ก. รายได้ ภาษีอากร
รวมทั้งสิ้น 7,918,500 บาท
แยกเป็ น
1. หมวดภาษีอากร
รวม 7,918,500 บาท
1.1 ภาษีบารุ งท้องที่
จานวน 61,100 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บภาษีบารุ งท้องที่ลดลง
1.2 ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
จานวน 36,870 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถเก็บภาษีโรงเรื อนและที่ดินลดลง
1.3 ภาษีป้าย
จานวน
900 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากข่ายที่ตอ้ งชาระภาษีมีสูงกว่าปี ที่ผา่ นมา
1.4 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
จานวน บาท
คาชี้แจง เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมาไม่ได้รับจัดสรรภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน
1.5 ภาษีอากรฆ่าสัตว์และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ จานวน 22,350 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากข่ายที่ตอ้ งชาระภาษีมีต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา
1.6 ภาษีสุรา
จานวน 850,230 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
1.7 ภาษีสรรพสามิต
จานวน 1,581,630 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีเพิม่ ขึ้น
1.8 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิ ทธิ และนิติกรรมที่ดิน
จานวน 224,790 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรร ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
1.9 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จานวน 5,065,150 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
1.10 ค่าภาคหลวงปิ โตรเลียม
จานวน 41,150 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.11 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน 15,040 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น

-131.12 ค่าภาคหลวงแร่
จานวน 19,290 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรภาษีเพิ่มขึ้น
1.13 ค่าน้ าบาดาล
จานวน
- บาท
คาชี้แจง เนื่องจากในปี ที่ผา่ นมาไม่ได้รับจัดสรรค่าน้ าบาดาล
ข. รายได้ ทมี่ ิใช่ ภาษีอากร
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 244,700 บาท
1. หมวดค่ าธรรมเนียมค่ าปรับและใบอนุญาต
รวม 29,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุ รา
จานวน บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุ สานและฌาปนสถาน
จานวน บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
1.3 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ จานวน 22,500 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์
จานวน บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
1.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
จานวน บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้
1.6 ค่าใบอนุญาตการค้าบาดาล
จานวน บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
1.7 ค่าธรรมเนียมค่าปรับจราจร
จานวน 7,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่ากวดขันด้านการจราจรมากขึ้น
1.8 ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน - บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
1.9 อื่นๆ
จานวน - บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
2. หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน
รวม 73,200 บาท
2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน 40,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น
2.2 ค่าเช่ารถไถ
จานวน
30,800 บาท
คาชี้แจง ประมาณการสู งกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้จากการเช่ารถไถเพิ่มขึ้น
2.3 ค่าเช่าหรื อค่าบริ การสถานที่
จานวน
1,600 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการใช้สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเพิม่ ขึ้น
2.4 ค่าเช่าเต็นท์
จานวน
800 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการรายได้จากการเช่าเต็นท์ลดลง

-143. หมวดรายได้ จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวม

-

บาท

4. หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด
รวม 142,000 บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน
จานวน 68,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะขายแบบแปลนได้ลดลง
4.2 ค่าเช่าสถานที่ขายของ
จานวน 1,500 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บค่า เช่าสถานที่ขายของได้ลดลง
4.3 เงินจัดสรรไม่ทราบที่มา
จานวน - บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
4.4 เงินที่มีผอู้ ุทิศให้
จานวน - บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้ เนื่องจากปี ที่ผา่ นมาไม่มีรายได้
4.5 ค่าขายใบสมัครพนักงานจ้าง อบต.ดม
จานวน 500 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้มากสู งกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะมีการขยายตาแหน่งพนักงานจ้างเพิ่มขึ้น
4.6 รายได้เบ็ดเตล็ดและอื่นๆ
จานวน 72,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะมีรายได้เข้ามาเพิ่มขึ้น
4.7 ค่ารับสมัครสมาชิกสภาฯ/ นายก อบต.
จานวน - บาท
คาชี้แจงไม่ได้ประมาณการไว้
ค. รายได้ จากทุน

รวม

-

บาท

ง. เงินช่ วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุน
รวม 14,080,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทัว่ ไป
รวม 14,080,000 บาท
คาชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทัว่ ไปลดลง
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทัว่ ไป (00110)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานคลัง เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
2. เพื่อให้งานด้านจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมต่าง ๆ ของ อบต.เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานทีท่ า
1.
2.
3.
4.

การบริ หารงานทัว่ ไป การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารงานคลัง
จัดเก็บสถิติขอ้ มูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทางบประมาณ
การดาเนินกิจการสภาและการประชุมสภา
จัดเก็บสถิติขอ้ มูลในการจัดทางบประมาณ

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
2. ส่ วนการคลัง
งบประมาณรวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ
งบประมาณ

4,275,380 บาท
876,560 บาท
5,151,940 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป (00100)
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป ( 00110)
งาน

1. งานบริ หารทัว่ ไป
2. งานบริ หารงานคลัง

638,160

98,400

140,000

-

-

-

-

876,560

1,959,600

336,720

2,674,120

125,000

20,000

-

36,500

5,151,940

รวม

เงิน รายจ่าย ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน อื่น
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
20,000
36,500

รหัสบัญชี

4,275,380

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัดฯ
ส่ วนการคลัง

00113

รวม
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ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
2,534,120
125,000

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจา
1,321,440 238,320

00111
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน (00120)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานทัว่ ไป การวางแผนป้ องกันภัย เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. เพื่อให้งานการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในให้มีประสิ ทธิภาพ
3. เพื่อให้งานการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การดาเนินการระงับอัคคีภยั เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
งานทีท่ า
1. งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
2. งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
งบประมาณรวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

งบประมาณ

190,000 บาท
190,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านบริหารทัว่ ไป (00100)
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ( 00120)
งาน

รวม

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
50,000
-

เงิน รายจ่าย ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน อื่น
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

รหัสบัญชี

50,000

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัดฯ

สานักปลัดฯ

00123

รวม

-

-

140,000

-

-

-

-

140,000

-

-

190,000

-

-

-

-

190,000
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1. งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
2. งานป้ องกันภัยฝ่ ายพล
เรื อนและระงับอัคคีภยั

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจา
-

00121

-19-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม ( 00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาให้กบั เด็กก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษาให้มี
ประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการศึกษาให้กบั เด็กก่อนวัยเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานทีท่ า
1.
2.
3.
4.

งานส่ งเสริ มและสนับสนุนการศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
งานสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาในระดับเด็กก่อนวัยเรี ยนและระดับประถมศึกษา
งานอาหารกลางวัน อาหารเสริ ม(นม)ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
งานส่ งเสริ มการศึกษาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. ส่ วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

งบประมาณ 5,940,320 บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,940,320 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
งาน

รวม

ค่าสาธาร
ณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

ค่าครุ ภณั ฑ์
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง

-

1,770,600

172,640

36,500

รวม

หน่วยงานเจ้าของ รหัส
งบประมาณ
บัญชี

5,900,320 ส่วนการศึกษาศาสนา 00211
และวัฒนธรรม

-

-

-

-

40,000

-

-

40,000

150,840

1,165,920

2,603,820

-

1,810,600

172,640

36,500

5,940,320

ส่วนการศึกษาศาสนา 00212
และวัฒนธรรม
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1. งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับก่อนวัยเรี ยน
และประถมศึกษา

เงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
ใช้สอย
สาธารณูปโภค
ประจา
และวัสดุ
150,840 1,165,920 2,603,820
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม (00200 )
แผนงาน สาธารณสุ ข (00220)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
2. เพื่อควบคุมและป้ องกันโรคต่าง ๆ

งานทีท่ า
1. งานบริ การสาธารณสุ ขและงานสาธารณสุ ขอื่น

หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม งบประมาณ 170,000 บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 170,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสั งคม (00200)
แผนงานสาธารณสุ ข (00220)
งาน

รวม

-

-

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
-

-

-

เงิน รายจ่าย ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน อื่น
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
170,000
-

170,000

170,000

170,000

-

-

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัดฯ

รหัสบัญชี
-22-

1. งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
ประจสาธารณู
า ปโภค
-

00221
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสังคม (00200 )
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ (00230)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสงเคราะห์และช่วยเหลือราษฎรในตาบลดมให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
งานทีท่ า
1. งานช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกาพร้า เด็กอนาถา
2. การสวัสดิการสังคม
3. การสงเคราะห์ผสู้ ู งอายุ คนพิการ คนด้อยโอกาส ผูป้ ่ วยโรคเอดส์
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม งบประมาณ 80,000 บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ าน บริการชุมชนและสั งคม (00200)
แผนงาน สั งคมสงเคราะห์ (00230)
งาน

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
80,000
-

เงิน รายจ่ายอื่น ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

รวม

80,000

-

รวม

-

-

80,000

-

-

-

-

80,000

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัดฯ

รหัสบัญชี
-24-

1งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจ
า
-

00232
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงาน เคหะและชุมชน ( 00240)
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้การบริ หารทัว่ ไปและการบริ หารงานบุคคลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
เพื่อให้ไฟฟ้ าใช้ให้เพียงพอ
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริ โภคและด้านเกษตรกรรม

งานทีท่ า
1. การบริ หารงานทัว่ ไปและการบริ หารงานบุคคล
2. งานก่อสร้างถนน วางท่อ ถมดิน
3. งานไฟฟ้ า
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. ส่ วนโยธา

งบประมาณ 2,801,834 บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,801,834 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน ( 00240)
งาน

2. งานไฟฟ้ าถนน

รวม

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
908,000
-

เงิน
รายจ่าย ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน
อื่น
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

1,306,880

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
ส่ วนโยธา

ส่ วนโยธา

รวม

-

-

-

-

-

-

1,494,954

1,494,954

300,480

98,400

908,000

-

-

-

1,494,954

2,801,834

รหัสบัญชี
-26-

1. งานบริ หารทัว่ ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจ
า
300,480
98,400

00241

00242
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน ( 00250)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการฝึ กอบรมอาชีพให้กบั ประชาชน
งานทีท่ า
1. งานส่ งเสริ มและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
2. งานฝึ กอบรมอาชีพให้กบั ประชาชน
3. งานพัฒนาหมู่บา้ นฯ
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม งบประมาณ 425,000 บาท
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

425,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (00200)
แผนงานสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชน (00250)

1.งานบริ หารงานทัว่ ไป
2. งานส่ งเสริ มและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจ
า
-

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
25,000
-

เงิน
รายจ่าย ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน
อื่น
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

รหัสบัญชี

25,000

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

00252

รวม

-

-

370,000

-

30,000

-

-

400,000

-

-

395,000

-

30,000

-

-

425,000

00251

-28-

งาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม ( 00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ ม อนุรักษ์ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม
2. เพื่อส่ งเสริ มงานกีฬาของประชาชนในท้องถิ่นและต่อต้านยาเสพติด
3. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
งานทีท่ า
1. งานกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาประเพณี เข้าพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ
2. งานกิจกรรมวันสาคัญของทางราชการเช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันปิ ยะมหาราช
เป็ นต้น
3. งานด้านกีฬา
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
2. ส่ วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณรวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
งบประมาณ

65,000 บาท
720,000 บาท
785,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านบริการชุมชนและสั งคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งาน

ค่าตอบแทน
ค่า
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
-

เงิน รายจ่าย ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน อื่น
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
65,000
-

รวม

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี
-30-

เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าจ้าง ชัว่ คราว
ประจ
สาธารณู
า ปโภค
1. งานกีฬาและนันทนาการ
-

65,000

สานักปลัดฯ

00262

2. งานกีฬาและนันทนาการ

-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

ส่วนการศึกษาฯ

00262

3. งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

-

-

330,000

-

90,000

-

-

420,000

ส่วนการศึกษาฯ

00263

รวม

-

-

630,000

-

155,000

-

-

785,000
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ ( 00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดีข้ ึนและสามารถพึ่งตนเองได้
2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้ดีข้ ึน

งานทีท่ า
1. งานส่ งเสริ มการเกษตร
2. งานวิชาการ
3. งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม งบประมาณ

240,000 บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ(00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งาน

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
120,000
-

เงิน รายจ่าย ค่าครุ ภณั ฑ์
อุดหนุน อื่น
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

รหัสบัญชี

120,000

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัดฯ
สานักปลัดฯ

00322

รวม

2. งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและ
ป่ าไม้

-

-

120,000

-

-

-

-

120,000

รวม

-

-

240,000

-

-

-

-

240,000

-32-

1. งานส่ งเสริ มการเกษตร

เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าจ้าง ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจ
า
-

00321

-33-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ ( 00300)
แผนงานการพาณิชย์ (00330)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ดีข้ ึนและสามารถพึ่งตนเองได้
2. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนให้ดีข้ ึน

งานทีท่ า
1. งานกิจการประปา
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม

งบประมาณ

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

-

บาท

-

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านการเศรษฐกิจ(00300)
แผนงานการพาณิชย์ (00330)
งาน

รวม

-

-

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
-

-

-

รายจ่าย
เงิน
อุดหนุน อื่น

-

-

ค่าครุ ภณั ฑ์
ที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง
-

-

-

-

รวม

-

-

หน่วยงาน
เจ้าของ
งบประมาณ
สานักปลัดฯ

รหัสบัญชี
-34-

1. งานกิจการประปา

เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าจ้าง ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจ
า
-

00332

-35-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
รายจ่ ายตามแผนงาน
ด้ านการดาเนินการอืน่ ( 00400)
แผนงาน งบกลาง (00410)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. เพือ่ ให้การบริ หารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานทีท่ า
1. ตามข้อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
2. เงินสารองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม งบประมาณ

6,456,800 บาท

งบประมาณรวมทั้งสิ้น

6,456,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามแผนงาน
ด้ านการดาเนินการด้ านอืน่ (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
งาน

รวม

-

-

ค่า
ค่าตอบแทน
ใช้สอย สาธารณูปโภค
และวัสดุ
-

-

-

เงิน
อุดหนุน

รายจ่าย
อื่น

-

ค่าครุ ภณั ฑ์
หน่วยงาน
รวม
ที่ดินและ
เจ้าของ
สิ่ งก่อสร้าง
งบประมาณ
6,456,800
6,456,800 สานักปลัดฯ

-

6,456,800

-

6,456,800

รหัสบัญชี
-36-

1. งานงบกลาง

เงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าจ้าง ชัว่ คราว
สาธารณูปโภค
ประจ
า
-

00411

-37-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน สานักปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
5,445,380
บาท
ก. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้รวม
5,408,880
บาท
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตั้งไว้รวม 1,321,440 บาท
1.1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
ตั้งไว้ 808,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล พร้อมทั้งเงินปรับปรุ งเงินเดือน ดังนี้
(1) ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 197,760 บาท
(2) เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 119,280 บาท
(3) นักวิชาการเกษตร
จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 122,280 บาท
(
4) นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 111,240 บาท
(
5) เจ้าพนักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 96,480 บาท
(
6) เจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 80,520 บาท
(7) เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 80,520 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111)
1.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานส่ วนตาบล
ตั้งไว้ 119,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานส่ วนตาบล ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 18,000 บาท
(2) นักวิชาการเกษตร
จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 18,000 บาท
(
3) นักพัฒนาชุมชน จานวน
1 อัตรา ตั้งไว้ 18,000 บาท
(
4) เจ้าพนักงานส่ งเสริ มการท่องเที่ยว จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 18,000 บาท
(
5) เจ้าหน้าที่ธุรการ จานวน
1 อัตรา ตั้งไว้ 23,880 บาท
(6) เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล จานวน
1 อัตรา ตั้งไว้ 23,880 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111)

-381.3 ประเภทเงินเดือน / ค่ าตอบแทนของผู้บ36ริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นตั้งไว้ 283,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนของผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม คานวณตั้งจ่ายตลอดปี ดังนี้
(1)ค่าตอบแทนรายเดือน ตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 1 คน ๆ ละ 8,200 บาท / เดือน
เป็ นเงิน 98,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 1 คน ๆ ละ 1,600 บาท / เดือน
เป็ นเงิน 19,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 1 คน ๆ ละ 1,600 บาท / เดือน
เป็ นเงิน 19,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนรายเดือนตาแหน่งรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 2 คน ๆ ละ 4,500 บาท/เดือน
เป็ นเงิน 108,000 บาท
(5)ค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 2 คน ๆ ละ 800 บาท/ เดือน
เป็ นเงิน 19,200 บาท
(6)ค่าตอบแทนพิเศษตาแหน่งรองนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 2 คน ๆ ละ 800 บาท/ เดือน
เป็ นเงิน 19,200 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
1.4 ประเภทเงินเดือน/ค่ าตอบแทนเลขานุการและทีป่ รึกษาของผู้บริหารองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 68,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จานวน 5,700 บาท/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
1.5 ประเภทเงินประจาตาแหน่ งนักบริหารงาน อบต.
ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งนักบริ หารงานองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 3,500 บาท/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป (00111)
2. หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตั้งไว้รวม 238,320 บาท
2.1 ประเภทค่ าจ้ างพนักงานจ้ างทัว่ ไป
ตั้งไว้ 121,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่ง นักการภารโรง , พนักงานขับรถยนต์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
2.2 ประเภทค่ าจ้ างพนักงานจ้ างตามภารกิจ
ตั้งไว้ 69,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)

-392.3 ประเภทเงินเพิม่ ต่ าง ๆ ของพนักงานจ้ าง

ตั้งไว้ 47,280 บาท

แยกเป็ น
(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างทัว่ ไป
ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่ง นักการภารโรง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 29,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 3,439,120 บาท
แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ 1,670,400 บาท
3.1 ประเภทค่ าตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิ กสภา และเลขานุการสภา
ตั้งไว้ 1,475,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่
- ประธานสภา อบต. จานวน 1 คน ๆ ละ 8,200 บาท/เดือน เป็ นเงิน 98,400 บาท
- รองประธานสภา อบต. จานวน 1 คน ๆ ละ 6,150 บาท/เดือน เป็ นเงิน 73,800 บาท
- เลขานุการสภา อบต. จานวน 1 คน ๆ ละ 5,700 บาท/เดือน เป็ นเงิน 68,400 บาท
- สมาชิกสภา อบต.
จานวน 21 คน ๆ ละ 4,900 บาท/เดือน เป็ นเงิน 1,234,800 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.2. ประเภทค่ าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตั้งไว้
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินรางวัลในคดีจบั กุมผูก้ ระทาผิดตามกฎหมายจราจรทางบก ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.3 ประเภทค่ าเบีย้ ประชุ ม
ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตาบล จานวน 24 คน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.4 ประเภทค่ าเช่ าบ้ าน
ตั้งไว้ 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน,ค่าเช่าซื้ อบ้าน,ค่าผ่อนชาระเงินกูเ้ พื่อชาระราคาบ้านให้แก่พนักงานส่ วนตาบลที่มีสิทธิ
เบิกค่าเช่าบ้านได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)

-403.5 ประเภทเงินช่ วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.6 ประเภทเงินช่ วยเหลือค่ ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
ค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้ 1,378,720 บาท
3.7 ประเภทรายจ่ ายเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 493,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมสัมมนาของผูบ้ ริ หาร สมาชิกสภา พนักงานส่ วน
ตาบลดม พนักงานจ้าง ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(2) ค่ารับวารสาร หนังสื อพิมพ์ หนังสื อระเบียบกฎหมาย ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับวารสาร หนังสื อพิมพ์ หนังสื อระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า จ้างเหมา โฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจก รรม ทางวิทยุกระจ่ายเสี ยง โทรทัศน์ หรื อ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(4) ค่าจ้างเหมาบริ การต่างๆ
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริ การบุคคลเพื่อให้ปฏิบตั ิงานต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริ การ
จัดทาเว็บไซต์ตาบล ค่าปรับปรุ งระบบอินเตอร์ เน็ต ค่าปรับปรุ งระบบโทรศัพท์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
( 5) ค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ื นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุ งทัศนียภาพ
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การในการส่ งเสริ ม ปรับปรุ ง แก้ไข อนุรักษ์ฟ้ื นฟูสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร
ธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว และ ปรับปรุ งทัศนียภาพ เช่น ค่าจ้างกาจัดวัชพืชบริ เวณแหล่งน้ า ค่าจ้างแรงงาน
ถางป่ า ปรับปรุ งภูมิทศั น์ปราสาทภูมิโปน สระโบราณ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้(00322)

-41(6) ค่ากาจัดสิ่ งปฏิกลู
ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า กาจัดสิ่ งปฏิกลู ของ สานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า วัสดุต่างๆที่ใช้ในการดาเนินการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่ งเสริ มการเกษตร(00321)
(8) ค่าจ้างเหมาบริ การเวรยาม ดูแล รักษา ทาความสะอาดดูแลรักษาบริ เวณ
ปราสาท ภูมิโปน
ตั้งไว้ 108,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การเวรยาม ทาความสะอาดดูแลรักษาต้นไม้ และบริ เวณปราสาทภูมิโปนและ
งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.8 ประเภทค่ าบารุ งรักษาและซ่ อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ รวม 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า
(1) ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น ค่า บารุ งรักษ าหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปริ้ นเตอร์ เครื่ องถ่าย
เอกสาร เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องเสี ยง รถฟาร์มแทรกเตอร์ รถยนต์สานักงาน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(2) ค่าซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัยให้กบั ประชาชนผูย้ ากไร้ และด้อยโอกาส ต่อเนื่องจากโครงการบ้าน
ท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘0 พรรษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
3.9 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ รวม 475,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคล
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรื อคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยีย่ มชม หรื อทัศนศึกษา
ดูงาน เช่น ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)

-42(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดทาแผนชุมชน ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เพื่อนาข้อมูลมาจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเขียน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (อบต.สัญจร)
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม(อบต.สัญจร)ตาบลดม ร่ วมกับ ฝ่ ายปกครอง หัวหน้าส่ วนราชการ
ผูน้ าท้องถิ่น ประชาคมตาบล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเขียน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252)
(4) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพผูน้ าท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงาน
ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพผูน้ าท้องถิ่นและทัศนศึกษาดูงาน ของผูบ้ ริ หาร
ของสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง และผูน้ าชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250) งานส่ งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน (00252)
(5) ค่าใช้จ่ายในการ ฝึ กอบรม การ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน
(จปฐ.) และ กชช.2ค ตาบลดม
ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล (จปฐ.) และ กชช.2ค ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)งานบริ หารงานทัว่ ไป (00251)
(
6) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและฝึ กทบทวน อปพร.
ตั้งไว้ 140,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและฝึ กทบทวนของ อปพร. และการดาเนินกิจกรรมของศูนย์ อปพร. เช่น
ค่าอาหาร ค่าเครื่ องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในกิจกรรมของ อปพร. ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนและ
ระงับอัคคีภยั ( 00123)
(
7) ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและส่ งเสริ มอาชีพ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมและส่ งเสริ มอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง / โครงการหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชน (00250) งานส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

-43(8) ค่าใช้จ่ายในการป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการ ป้ องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด เช่น โครงการอบรมให้ความรู้เรื่ องการป้ องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด สนับสนุนการบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ชุมชน (00250) งานส่ งเสริ ม
และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)
3.10 ประเภทรายจ่ ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ ม่ เข้ าลักษณะรายจ่ ายหมวดอืน่
ตั้งไว้ 210,000 บาท
แยกเป็ น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่ วนตาบล
พนักงานจ้าง ผูบ้ ริ หาร อบต.
สมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(2) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการพระราชเสาวนียส์ มเด็จพระราชินีนาถ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระราชินีนาถ เช่น โครงการปลูกต้นไม้ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่ าไม้(00322)
(3) ค่าใช้จ่ายสาหรับการจ้างนักเรี ยน นักศึกษาปฏิบตั ิหน้าที่ในช่วงปิ ดภาคเรี ยน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า ค่าจ้างนักเรี ยน นักศึกษา ปฏิบตั ิหน้าที่ในช่วงปิ ดภาคเรี ยนและวันหยุด เพื่อเป็ นการสร้างรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(4) ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้ง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่น ( กรณี แทนตาแหน่งว่าง กรณี ยบุ สภา )
อีกทั้งให้ความร่ วมมือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งสภาผูแ้ ทนราษฎร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
(5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญ
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสาคัญเทศกาลวันสาคัญ
เช่น เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็ นต้น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน (00121)

-44( 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผูส้ ู งอายุ ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232)
ค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ 390,000 บาท
3.11 ประเภทค่าวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุสานักงานต่าง ๆ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว ดินสอ ปากกา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.12 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า จัดซื้ อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ม้วนเทปวีดีโอ แผนซี ดี พูก่ นั และสี กระดาษเขียน
โปสเตอร์ ภาพถ่ายดาวเทียม รู ปสี หรื อขาวดาที่ได้จากการ ล้าง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.13 ประเภทวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อน้ ามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่นสาหรับ เครื่ องรถตัดหญ้า เครื่ องพ่นหมอกควัน ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.14 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อสิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ เช่น ถ้วยชาม แก้วน้ า ผ้าปูโต๊ะ มู่ลี่ ไม้กวาด น้ ายาถูพ้นื ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.15 ประเภทวัสดุการเกษตร
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร(00320) งานส่ งเสริ มการเกษตร (00321)
3.16 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์ แป้ นพิมพ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.17 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน เพลา ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
3.18 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ปลัก๊ ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)

-453.19 ประเภทค่าวัสดุเครื่ องแต่งกาย
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อวัสดุเครื่ องแต่งกายให้แก่คน ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูย้ ากไร้ เช่น เสื้ อกันหนาว ผ้าห่ม ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ (00232)
4. หมวดค่ าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้รวม 125,000 บาท
4.1 ประเภทค่าไฟฟ้ า
ตั้งไว้ 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสาหรับที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม ห้องประชุมฯ และกิจกรรมงานประเพณี
สื บสานตานานปราสาทภูมิโปน
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
4.2 ประเภทค่าน้ าประปา
ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าน้ าประปาสาหรับที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
4.3 ประเภทค่าโทรศัพท์
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าโทรศัพท์สานักงานองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
4.4 ประเภทค่าไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ
ตั้งไว้ 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าไปรษณี ย ์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ยากร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
4.5 ประเภทค่าบริ การทางด้านโทรคมนาคม
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์ เน็ต และค่าสื่ อสารอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110) งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
5. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 285,000 บาท
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรม
อันเป็ นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 285,000 บาท
(
1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการบริ จาคโลหิต ของกาดชาดจังหวัดสุ รินทร์ ประจาปี งบประมาณ 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข(00220) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณะสุ ข (00221)
(2) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการออกร้าน/จัดนิทรรศการเนื่องในงานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุ รินทร์
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260)งานกีฬาและ
นันทนาการ(00262)

-46(3) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการกองทุนเอดส์เพื่อช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเอดส์และผูต้ ิดเชื้อ H.I.V. อาเภอสังขะ
ประจาปี งบประมาณ 2553
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
(00221)
(4) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ
ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น เงินอุดหนุนตามโครงการกีฬา “สิ งห์สัมพันธ์ ประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด”
ประจาปี งบประมาณ 2553
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ(00262)
(5) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการปรับปรุ งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้ อการจ้างขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลระดับอาเภอ อาเภอสังขะ ประจาปี งบประมาณ 2553
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานทัว่ ไป(00111)
(6) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการตามรอยพ่อ “ ฟ้ า ฝน คน ควาย ” ประจาปี งบประมาณ 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ(00262)
(7) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอสังขะ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงิน อุดหนุนตามโครงการ ส่ งเสริ มกีฬานักเรี ยน เยาวชน ประชาชน เพื่อพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศ
ประจาปี งบประมาณ 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ(00262)
(8) อุดหนุนสถานีตารวจภูธรดม
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่ องยาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250)งานส่ งเสริ มและสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน(00252)
(9) อุดหนุนอนามัยตาบลดม
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการส่ งเสริ มการออกกาลังกาย
ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (00220) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับสาธารณสุ ข
(00221)

-47(10) อุดหนุนสาธารณสุ ขมูลฐาน
ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการพัฒนาสาธารณสุ ขมูลฐาน หมู่ที่ 1 – 12 ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลดม ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในแผนงานสาธารณสุ ข(00220)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุ ขอื่น(00221)
ข. รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน
ตั้งไว้รวม 36,500 บาท
1. หมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ทดี่ ินและสิ่ งก่ อสร้ าง
ตั้งไว้รวม 36,500 บาท
ค่ าครุ ภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 36,500 บาท
แยกเป็ น
1. ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 36,500 บาท
(1) เครื่ องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 36,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง รายละเอียดดังนี้
- CPU แบบ Dual Core หรื อดีกว่า มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 1.8 GHz
- แผงวงจรหลัก(Main board) ความเร็ วบัส(FSB/HTT) ไม่นอ้ ยกว่า 800 MHz
- ส่ วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า
128 MB
- มีจานวน
Interface ไมน้อยกว่า 1 x Serial Port และ 4 x USB 2.0
และ
1 x Network Interface 10/100/1000 Mbps
RAM ชนิด DDR หรื อดีกว่ามีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB จานวน 1 หน่วย
Hard Disk ชนิด SATA หรื อดีกว่าขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 160 GB
DVD – RW จานวน 1 หน่วย
- จอภาพ
LCD รองรับความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1280 x 1024 pixel
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 17 นิ้ว
Power Supply มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 300 W จานวน 1 หน่วย
Keyboard และ Optical Mouse
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารทัว่ ไป(00111)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนการคลัง
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
876,560 บาท
ก. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้รวม
876,560 บาท
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตั้งไว้รวม
638,160 บาท
1.1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
ตั้งไว้ 436,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล จานวน 4 อัตรา คานวณตั้งจ่ายตลอดปี ดังนี้
(1) หัวหน้าส่ วนการคลัง
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 202,080 บาท
(2) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 80,520 บาท
(3) เจ้าหน้าที่พสั ดุ
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 79,080 บาท
(4) เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 74,520 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่ วนตาบล
ตั้งไว้ 73,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานส่ วนตาบล จานวน 3 อัตรา ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 23,880 บาท
(2) เจ้าหน้าที่พสั ดุ
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 25,320 บาท
(3) เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 23,880 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
1.3 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจา
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 110,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างลูกจ้างประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม (เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี )
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจา
ตั้งไว้ 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของลูกจ้างประจาตาแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)

-492. หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตั้งไว้รวม 98,400 บาท
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 อัตรา ตั้งไว้ 71,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง (00113)
2.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้ 26,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป (00110) งานบริ หารงานคลัง (00113)
3. หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 140,000 บาท
แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ 40,000 บาท
3.1. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา รวมทั้งผูม้ ีสิทธิ
ในการเบิกค่ารักษาพยาบาล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
ค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม 60,000 บาท
3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมสัมมนาพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ 40,000 บาท
ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา และ พนักงานจ้าง เช่น
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)

-50(2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษี
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
ค่ าวัสดุ ตั้งไว้รวม 40,000 บาท
3.5 ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น สมุดบัญชี แบบบันทึกบัญชี ใบเสร็ จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
3.6 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับผงหมึกสาหรับเครื่ องพิมพ์ แผ่นซีดี และวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็ น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทัว่ ไป(00110)งานบริ หารงานคลัง(00113)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนโยธา
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
2,801,834 บาท
ก. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้รวม
1,306,880 บาท
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตั้งไว้รวม 300,480 บาท
1.1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
ตั้งไว้ 276,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล จานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจ่ายตลอดปี ดังนี้
(1) หัวหน้าส่ วนโยธา จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 202,080 บาท
(2) นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 74,520 บาท
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ 23,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิม่ ค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานส่ วนตาบล จานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
ตั้งไว้ 23,880 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
2. หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตั้งไว้รวม 98,400 บาท
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้ 71,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ผูช้ ่วยช่างโยธา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
2.2 ประเภทเงินเพิม่ ต่าง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้ 26,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผูช้ ่วยช่างโยธา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและ
ชุมชน(00241)

-523. หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 908,000 บาท
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ 40,000 บาท
3.1. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบลและผูม้ ีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
3.2. ประเภทค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั ิราชการอันเป็ นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตัวแทนประชาคมในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นคณะกรรมการจัดซื้ อจัดจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
ค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม 838,000 บาท
3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
ตั้งไว้ 230,000 บาท
(1) ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึ กอบรมสัมมนาพนักงานส่ วนตาบลพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
(2) ค่าถ่ายพิมพ์เขียว
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลนต่างๆในงานโยธา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
(
3) ค่าจ้างเหมาบริ การต่างๆ
ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริ การต่างๆเช่น -ค่าจ้างรถเกรด
เป็ นเงิน
50,000 บาท
-ค่าจ้างรถแบ็คโฮ
เป็ นเงิน 50,000 บาท
-ค่าติดตั้งไฟฟ้ าสาธารณะ เป็ นเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
3.4 ประเภทค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ รวม 568,000 บาท
(1) ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมครุ ภณั ฑ์ เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องปริ้ นเตอร์ ฯลฯ

-53(2) ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 538,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซม เช่น -ประเภทไฟฟ้ าสาธารณะ
เป็ นเงิน
138,000 บาท
-ประเภทถนน
เป็ นเงิน
200,000 บาท
-ประเภทอาคาร/ศาลาประชาคม
เป็ นเงิน
200,000 บาท
(3) ค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าบารุ งรักษาหรื อซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น เช่น มิเตอร์ น้ า มิเตอร์ ไฟฟ้ า ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ รวม 40,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการวางและปรับปรุ งผังเมือง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการวางและปรับปรุ งผังเมือง / ชุมชนและการวางผังชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
ค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
3.
6 ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)
3.7 ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซี เมนต์ ทรายหิ นคลุก ดินลูกรัง ท่อระบายน้ า ไม้ สังกะสี ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะและชุมชน
(00241)

-54ข.รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน
1.หมวดค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง
1.1 ประเภทไฟฟ้าและถนน

ตั้งไว้ รวม 1,494,954 บาท
ตั้งไว้ 1,494,954 บาท
ตั้งไว้ 1,494,954 บาท

1. ค่าติดตั้งมิเตอร์ สาธารณะ ภายในบริ เวณปราสาทภูมิโปน ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
เพื่อจ่ายเป็ นค่าติดตั้งมิเตอร์ สาธารณะ ขนาด 30 (100) แอมป์ 3 เฟส 4 สาย เป็ นจานวนเงิน 53,754 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน (00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 69 ข้อ 1
2. ค่าไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริ บเตือนทางแยก ภายในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อไฟสัญญาณจราจรไฟกระพริ บเตือนทางแยก พร้อมติดตั้ง จานวน 4 ชุด
รายละเอียดดังนี้
-ตูพ้ ร้อมอุปกรณ์ชุดฝาครอบสาหรับติดตั้งแผงพลังงานเลนส์ผลิตจากโพลีคาร์ บอเนตชนิด
ป้ องกันรังสี UV สี ขาวใส
-แผงไฟสัญณาณแบบหลอดชนิดปิ ด
Supper Bright Light LEDS
-แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 26.00x27.00 เซนติเมตร
-อุปกรณ์ควบคุมการทางานโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ ปรับวิธีการกระพริ บได้มากกว่า
5 รู ปแบบปรับช้าเร็ วไม่นอ้ ยกว่า 30 ครั้ง/นาทีถึง 120 ครั้ง/นาที
-อุปกรณ์ควบคุมการเก็บประจุโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
-แบตเตอรี่ ชนิดไม่ตอ้ งเติมน้ ากลัน่ ขนาด
12V. 7.2A.
-เสาไฟสัญญาณเสาเหล็ก Dia 4 นิ้ว ขนาด 3 เมตร พร้อมทาสี น้ ามัน สาหรับติดตั้งชุดไฟ
สัญณาณพร้อมฐานเสา คสล.
เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 69 ข้อ 2
3. โครงการวางท่อระบายน้ า บ้านดม หมูท่ ี่ 1 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
วางท่อระบายน้ าคอนกรี ตตัว U ขนาด Ø 0.30 x 1.00 เมตร จานวน 123 ท่อน วางท่อระบายน้ าคอนกรี ต
ไม่เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จานวน 44 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและกลบอัดให้เรี ยบร้อย
ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 1 00,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 68 ข้อ 43

-554. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิคดี หมูท่ ี่ 2 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
ขนาด
ความกว้าง 8.00 เมตร ยาว 330 เมตร สู งเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริ มาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า 2,970 ลบ.ม.
และวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุด จุดละ 10 ท่อน รวม
20 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและกลบอัดให้เรี ยบร้อย ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 1 00,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2553 หน้า 66 ข้อ 31
5. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสนบ หมู่ที่ 3 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
ขนาดความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 925 เมตร สู งเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริ มาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า 6,475 ลบ.ม.
และวางท่อระบายน้ าคอนกรี ตไม่เสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.60 x 1.00 เมตร จานวน 2 จุด จุดละ 9 ท่อน
รวม 18 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและกลบอัดให้เรี ยบร้อย พร้อมติดตั้งป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย
ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 200,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 66 ข้อ 32
6. โครงการปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
พื้นที่คอนกรี ตขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.1 0 เมตร ปริ มาตรคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 22.00 ลบ.ม. หรื อพื้นผิวไม่นอ้ ยกว่า 220 ตร.ม. งานก่อผนัง 169.60 ตร.ม. งานฉาบผนัง 339.20 ตร.ม.
งานทาสี 339.20 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ ายโครงการ จานวน 1 ป้ าย ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 313,700 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 -2555 หน้า 72 ข้อ 1
7. โครงการปรับปรุ งถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุ รินทร์ ดินถมขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร สู งเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริ มาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า
120 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริ มาตร
หิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 125 ลบ.ม. หรื อไม่นอ้ ยกว่า 1,250 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 46,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 68 ข้อ 42

-568.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านซี จรู ก หมู่ที่ 6 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์
ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.1 5 เมตร ปริ มาตรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 29.25 ลบ.ม.
หรื อพื้นผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงหิ นคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ปริ มาตรหิน
คลุกไม่นอ้ ยกว่า 8.00 ลบ.ม. หรื อพื้นผิวไหล่ทางไม่นอ้ ยกว่า 39.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.
เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 หน้า 61 ข้อ 6
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านภูมิสวาย หมู่ที่ 7 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุ รินทร์ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0. 15 เมตร ปริ มาตรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า
29.25 ลบ.ม หรื อพื้นผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงหิ นคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50
เมตร ปริ มาตรหิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 8.00 ลบ.ม. หรื อพื้นผิวไหล่ทางไม่นอ้ ยกว่า 39.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 หน้า 61 ข้อ 7
10. โครงการปรับปรุ งถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมูท่ ี่ 8 ตาบลดม อาเภอสังขะ
จังหวัดสุ รินทร์ ดินถมขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร สู งเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริ มาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 250 ลบ.ม. พร้อมลงหินคลุกขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริ มาตรหิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 125 ลบ.ม. หรื อพื้นผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 1,250 ตารางเมตร และวางท่อระบาย
น้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตร จานวน 1 จุด 6 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อและกลบ
อัดให้เรี ยบร้อย ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 99,900 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 หน้า 68 ข้อ 8

-5711. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมูท่ ี่ 9 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุ รินทร์ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 39 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริ มาตรคอนกรี ตไม่นอ้ ยกว่า 29.25
ลบ.ม. หรื อพื้นผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 195 ตารางเมตร พร้อมลงหิ นคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
ปริ มาตรหิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 8.00 ลบ.ม. หรื อพื้นผิวไหล่ทางไม่นอ้ ยกว่า 39.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 1 00,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 หน้า 62 ข้อ 10
12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก บ้านสันติสุข หมูท่ ี่ 10 ตาบลดม อาเภอสังขะ
จังหวัดสุ รินทร์ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริ มาตรคอนกรี ตไม่นอ้ ย
กว่า 28.20 ลบ.ม. หรื อพื้นผิวจราจรไม่นอ้ ยกว่า 188 ตารางเมตร พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ข้างละ 0.50
เมตร ปริ มาตรหิ นคลุกไม่นอ้ ยกว่า 20.00 ลบ.ม หรื อพื้นผิวไหล่ทางไม่นอ้ ยกว่า 50.00 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด เป็ นจานวนเงิน 1
00,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 หน้า 62 ข้อ 11
13. โครงการปรับปรุ งถนนดินพร้อมลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมูท่ ี่ 11 ตาบลดม อาเภอสังขะ
จังหวัดสุ รินทร์ ดินถมขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร สู งเฉลี่ย 0. 70 เมตร ดินถมขนาด
ความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร สู งเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริ มาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า 283 ลบ.ม.
พร้อมลงหินคลุกขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริ มาตรหินคลุก
ไม่นอ้ ยกว่า 22.50 ลบ.ม. หรื อไม่นอ้ ยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 31,300 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 หน้า 62 ข้อ 13
14. โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย หมูท่ ี่ 7 ตาบลดม อาเภอสังขะ จังหวัด
สุ รินทร์ ขนาดความกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร ด้านหน้าสู งจากพื้นถึงหลังสะเอ 2.00 เมตร ด้านหลัง
สู งจากพื้นถึงหลังสะเอ 1.70 เมตร ตามแบบแปลนของ อบต.กาหนด
เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการเคหะ
และชุมชน(00241) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 หน้า 72 ข้อ 1
****************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายจาแนกตามหน่ วยงาน
หน่ วยงาน ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตั้งงบประมาณรายจ่ ายทั้งสิ้น
6,660,320
บาท
ก.. รายจ่ ายประจา
ตั้งไว้รวม 6,623,820
บาท
1. หมวดเงินเดือนและค่ าจ้ างประจา
ตั้งไว้รวม 150,840 บาท
1.1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล
ตั้งไว้ 146,640 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเดือนพนักงานส่ วนตาบล จานวน 1 อัตรา คานวณตั้งจ่ายตลอดปี ดังนี้
(1) นักวิชาการศึกษา
ตั้งไว้ 146,640 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211)
1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้
4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานส่ วนตาบล ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211)
2. หมวดค่ าจ้ างชั่วคราว
ตั้งไว้รวม 1,165,920 บาท
2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างทัว่ ไป
ตั้งไว้ 121,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่ง ครู ผดู้ ูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา ( ศูนย์ฯจัดตั้งเอง จานวน 1 อัตรา,ศูนย์ถ่ายโอนฯ จานวน 1 อัตรา)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
2.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้ 775,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ครู ผดู ้ ูแลเด็ก จานวน 10 อัตรา (ศูนย์ฯจัดตั้งเอง 1
อัตรา,ศูนย์ถ่ายโอนฯ 9 อัตรา)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
( 00211)
2.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 268,920 บาท
แยกเป็ น

-59(1) เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้างทัว่ ไป
ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้างทัว่ ไป ตาแหน่ง ครู ผดู้ ูแลเด็ก จานวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
(2) เงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้ 232,920 บาท
เพื่อจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่ง ครู ผดู ้ ูแลเด็ก จานวน 10 อัตรา
(ศูนย์ฯจัดตั้งเอง 1 อัตรา,ศูนย์ถ่ายโอนฯ 9 อัตรา)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
3. หมวดค่ าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 3,233,820 บาท
แยกเป็ น
ค่ าตอบแทน
ตั้งไว้ 20,000 บาท
3.1. ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211)
ค่ าใช้ สอย
ตั้งไว้รวม 580,000 บาท
3.
2 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ งบริ การ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ฯลฯ ในการฝึ กอบรมสัมมนาพนักงานส่ วนตาบล พนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา(00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211)
3.3 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ตั้งไว้ รวม 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา ( 00211)
3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่าง ๆ
ตั้งไว้ 530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สืบสานตานานปราสาทภูมิโปน
ตั้งไว้ 200,000 บาท

-60เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี สืบสานตานานปราสาทภูมิโปน ประจาปี งบประมาณ 2553
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี งานประเพณี และวัฒนธรรม
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่า ใช้จ่ายในการ จัดงานพิธีการทางศาสนา งานรัฐพิธี งาน ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น วันจักรี
วันปิ ยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันสงกรานต์ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิ ดอาคารต่างๆ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน และพิธีเปิ ดอาคารต่างๆ ที่ อบต.
จัดขึ้น หรื อองค์กรเอกชนอื่นจัดขึ้น เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
(4) ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน กีฬาดมคัพ (กีฬาต้านยาเสพติด)
ตั้งไว้ 200,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แข่งขัน กีฬาดมคัพ ( กีฬาต้านยาเสพติด ) ที่ อบต. จัดขึ้น หรื อองค์กรเอกชน
และส่ วนราชการอื่นจัดขึ้น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานกีฬาและ
นันทนาการ(00262)
ค่ าวัสดุ
ตั้งไว้ 2,633,820 บาท
3.5 ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษถ่ายเอกสาร ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
( 00211)
3.6 ประเภทวัสดุกีฬา
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นวัสดุกีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ ตาข่าย อุปกรณ์มวย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและ
นันทนาการ(00262)

-613.7 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้
30,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อที่นอน ผ้าห่ม หมอน เสื้ อกีฬา ฯลฯ
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อผ้าห่ม หมอน ที่นอน ฯลฯ ให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
3.8 ประเภทค่าอาหารเสริ ม(นม)
ตั้งไว้ 1,678,460 บาท
(1) ค่าอาหารเสริ ม(นม)
ตั้งไว้ 439,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ การองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จานวน 3 ศูนย์
แยกรายละเอียดดังนี้
1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน
เป็ นเงิน
176,400 บาท
ค่าอาหารเสริ ม(นม)ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน
90 คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 280 วัน
2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสตึง เป็ นเงิน
143,080 บาท
ค่าอาหารเสริ ม(นม)ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน
73 คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 280 วัน
3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย เป็ นเงิน
119,560 บาท
ค่าอาหารเสริ ม(นม)ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน
61 คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 280 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
(2) ค่าอาหารเสริ ม(นม)
ตั้งไว้รวม 1,239,420 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) โรงเรี ยนในเขตบริ การองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จานวน 3 โรงเรี ยน
แยกเป็ น
1)โรงเรี ยนดมวิทยาคาร
ตั้งไว้ 411,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม) ให้เด็กนักเรี ยน จานวน 226 คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วัน
2) โรงเรี ยนบ้านสนบ
ตั้งไว้ 635,180 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม)ให้เด็กนักเรี ยน จานวน 349 คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วัน
3) โรงเรี ยนบ้านศรี มงคล
ตั้งไว้ 192,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารเสริ ม(นม)ให้เด็กนักเรี ยน จานวน 106 คน ๆ ละ 7 บาท จานวน 260 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211 )
3.9 ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยน
ตั้งไว้ รวม 815,360 บาท
(
1) ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตั้งไว้
815,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ การองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 3 ศูนย์ แยกเป็ น

-621) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน เป็ นเงิน
327,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 90 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 280 วัน
2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสตึง เป็ นเงิน
265,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 73 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 280 วัน
3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย เป็ นเงิน
222,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าอาหารกลางวันศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 61 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 280 วัน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
4. หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 1,900,600 บาท
4.1 ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็ น
สาธารณะประโยชน์
ตั้งไว้ 1,900,600 บาท
(1) อุดหนุนวัดเทพคีรีอุดม
ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการบวชภาคฤดูร้อน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
( 2) อุดหนุนโรงเรี ยนเทพอุดมวิทยา
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมเพิ่อต่อต้านยาเสพติด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในแผน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ( 00263)
(
3) อุดหนุนโรงเรี ยนเทพอุดมวิทยา
ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (กีฬาสี )
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในแผน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ( 00263)
(
4) อุดหนุนโรงเรี ยนเทพอุดมวิทยา
ตั้งไว้
15,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในแผน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ( 00263)
(
5) อุดหนุนโรงเรี ยนเทพอุดมวิทยา
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่ออุดหนุนตามโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฎในแผน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น ( 00263)

-63(6) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านสนบ ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นอุดหนุนตามโครงการกีฬาสี สัมพันธ์
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(00212)
(
7) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านสนบ ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นอุดหนุนตามโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตรนารี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(00212)
(
8) อุดหนุนโรงเรี ยนดมวิทยาคาร ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการเดินทางไกลอยูค่ ่ายพักแรมลูกเสื อ- เนตรนารี สามัญ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(00212)
(
9) อุดหนุนโรงเรี ยนดมวิทยาคาร ตั้งไว้
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ภายในโรงเรี ยน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(00212)
(10) อุดหนุนโรงเรี ยนบ้านศรี มงคล ตั้งไว้
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรี ฑาโรงเรี ยน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนการศึกษา ( 00210) งานระดับก่อนวัยเรี ยนและประถมศึกษา
(00212)
( 11) อุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ตั้งไว้รวม 1,770,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินอุดหนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรี ยนในเขตองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 3 โรงเรี ยน ดังนี้
1) โรงเรี ยนดมวิทยาคาร
เป็ นเงิน
587,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าอาหารกลางวัน จานวน 226 คนๆ ละ 13 บาท จานวน 200 วัน (รับจัดสรร 100 %)
2) โรงเรี ยนบ้านสนบ เป็ นเงิน
907,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าอาหารกลางวัน จานวน 349 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 200 วัน (รับจัดสรร 100 %)
3) โรงเรี ยนบ้านศรี มงคล เป็ นเงิน
275,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าอาหารกลางวัน จานวน 106 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 200 วัน (รับจัดสรร 100%)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

-645. หมวดรายจ่ ายอืน่
ตั้งไว้รวม 172,640 บาท
5.1 ประเภทวัสดุการศึกษา
ตั้งไว้ 134,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ การองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม จานวน 3 ศูนย์ฯ
แยกรายละเอียดดังนี้
1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน เป็ นเงิน
54,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน
90 คน ๆ ละ 600 บาท/ ปี
2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสตึง
เป็ นเงิน
43,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน
73 คน ๆ ละ
600 บาท/ ปี
3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย เป็ นเงิน
36,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน
61 คน ๆ ละ
600 บาท/ ปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
5.2 ค่าพาหนะนาส่ งเด็กไปสถานพยาบาล
ตั้งไว้ 2,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าพาหนะนาส่ งเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในเขตบริ การองค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
จานวน 3 ศูนย์ฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน เป็ นเงิน
900 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าพาหนะนาส่ งเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 90 คน ๆ ละ 10 บาท/ปี
2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสตึง เป็ นเงิน
730 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าพาหนะนาส่ งเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 73 คน ๆ ละ 10 บาท/ ปี
3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย เป็ นเงิน
610 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าพาหนะนาส่ งเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จานวน 61 คน ๆละ 10 บาท/ปี
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารงานทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)
5.3 ประเภทค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก
ตั้งไว้ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก จานวน 3 ศูนย์ แยกเป็ น
1) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน
เป็ นเงิน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก จานวน
4 คน ๆ ละ 3,000 บาท
2) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านสตึง
เป็ นเงิน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก จานวน
4 คน ๆ ละ 3,000 บาท
3) ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านภูมิสวาย
เป็ นเงิน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผูด้ ูแลเด็ก จานวน
4 คน ๆ ละ 3,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

-65ข..รายจ่ ายเพือ่ การลงทุน
ตั้งไว้ 36,500 บาท
ค่ าครุ ภัณฑ์
ตั้งไว้รวม
36,500 บาท
แยกเป็ น
1. ประเภทครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 36,500 บาท
(1) เครื่ องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 36,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่ อง รายละเอียดดังนี้
- CPU แบบ Dual Core หรื อดีกว่า มีความเร็ วสัญญาณนาฬิกาไม่นอ้ ยกว่า 1.8 GHz
- แผงวงจรหลัก(Main board) ความเร็ วบัส(FSB/HTT) ไม่นอ้ ยกว่า 800 MHz
- ส่ วนควบคุมการแสดงผลเป็ นชนิดแยกจากแผงวงจรหลัก จานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจาไม่นอ้ ยกว่า
128 MB
- มีจานวน
Interface ไมน้อยกว่า 1 x Serial Port และ 4 x USB 2.0
และ
1 x Network Interface 10/100/1000 Mbps
RAM ชนิด DDR หรื อดีกว่ามีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 1 GB จานวน 1 หน่วย
Hard Disk ชนิด SATA หรื อดีกว่าขนาดความจุไม่นอ้ ยกว่า 160 GB
DVD – RW จานวน 1 หน่วย
- จอภาพ
LCD รองรับความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 1280 x 1024 pixel
มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 17 นิ้ว
Power Supply มีขนาดไม่นอ้ ยกว่า 300 W จานวน 1 หน่วย
Keyboard และ Optical Mouse
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริ หารทัว่ ไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

****************************************
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ ายทั่วไปประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
องค์ การบริหารส่ วนตาบลดม
อาเภอสั งขะ จังหวัดสุ รินทร์
รายจ่ ายงบกลาง
ด้ านการดาเนินงานอืน่
รายจ่ ายงบกลาง
ตั้งไว้รวม 6,456,800 บาท
แยกเป็ น
1. ประเภทรายจ่ ายตามข้ อผูกพัน
ตั้งไว้
435,000 บาท
1.1 ทุนการศึกษา
ตั้งไว้ 165,000 บาท
เพื่อ จ่าย เป็ นค่าใช้จ่าย เพื่อการศึกษา หรื อ พัฒนาองค์ความรู้ใน ระดับปริ ญญาตรี และ ปริ ญญาโท ให้กบั
ผูบ้ ริ หาร อบต.ดม สมาชิกสภา อบต.ดม พนักงานส่ วนตาบลดม พนักงานจ้าง อบต.ดม ในระดับปริ ญญาตรี
และปริ ญญาโท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411)
1.2 ทุนการศึกษา
ตั้งไว้ 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อหลักสู ตรครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สาหรับครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ตามโครงการร่ วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 3 ศูนย์ฯ ๆ
ละ 1 ทุนๆละ 40,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411)
1.3
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนเพื่อการยังชีพ
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนเพื่อการยังชีพของเด็กด้อยโอกาส เด็กกาพร้าและเด็กนักเรี ยน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
1.4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลดม
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุ ขภาพตาบลดม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
(00410) งานงบกลาง(00411)
2. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสั งคม
ตั้งไว้ 144,168 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างทัว่ ไป จานวน 3 อัตรา และพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จานวน 12 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)
งานงบกลาง (00411)
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3. ประเภทเงินสงเคราะห์ เบีย้ ยังชี พผู้สูงอายุ
ตั้งไว้
5,034,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ ตั้งไว้ จานวน 839 ราย ๆ ละ 500 บาท / เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
4. ประเภทเงินสงเคราะห์ เบีย้ ยังชีพคนพิการ
ตั้งไว้
438,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ จานวน
73 ราย ๆ ละ 500 บาท/ เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
5. ประเภทเงินสงเคราะห์ เบีย้ ยังชี พผู้ป่วยโรคเอดส์
ตั้งไว้ 2
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูป้ ่ วยโรคเอดส์ จานวน 4 ราย ๆ ละ 500 บาท/ เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง(00411)
6. ประเภทเงินสารองจ่ าย
ตั้งไว้
300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น อัคคีภยั วาตภัย อุทกภัยฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
7. ประเภทเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการส่ วนท้ องถิ่น
ตั้งไว้ 81,632 บาท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่ วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง(00410)งานงบกลาง(00411)

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

สรุ ป

ประมาณการรายรับ

22,243,200 บาท

ประมาณการรายจ่าย

22,240,8940 บาท

-สานักปลัด
-ส่ วนการคลัง
-ส่ วนโยธา
-ส่ วนศึกษา
-งบกลาง
คงเหลือ

10,991,380
876,560
2,801,834
6,660,320
910,800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,060 บาท

สานักปลัด
รวม

=

11,011,380

ก.

=
=
=
=
=
=
=

10,974,880
1,321,440
238,320
3,509,120
125,000
285,000
5,496,000

=

36,500

1
2
3
4
5
6
ข.

ส่ วนการศึกษา
รวม

=

6,660,320

ก.

=
=
=
=
=
=

6,623,820
150,840
1,165,920
3,370,460
1,900,600
36,000

=

36,500

1
2
3
4
5
ข.

ส่ วนการคลัง
รวม

=

876,560

ก.

=
=
=
=

876,560
638,160
98,400
140,000

1
2
3

ส่ วนโยธา
รวม

=

ก.

=
=
=
=

1
2
3
ข.

=

1,068,880
300,480
98,400
670,000

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์

โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตาบล
เรื่ อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553

องค์การบริ หารส่ วนตาบลดม
อาเภอสังขะ จังหวัดสุ รินทร์

