
 

  

 

 
 

สวนที่  1 

 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

 

 

ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
 

 

 

 



 

  

 

 

คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

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

 

ทานประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

 

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จึงขอ

แถลงใหทานประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการ   และแนวนโยบายใน

การดําเนินงาน  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557   ดังตอไปนี้ 

 1.   สถานะการคลัง 

 1.1   งบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2556  องคการบริหารสวนตําบลบางเตย มี

สถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น      88,215,686.23   บาท  

1.1.2 เงินสะสม         33,706,883.15   บาท  

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม      16,462,137.58   บาท  

1.1.4 จายขาดเงินสะสม                 -            บาท  

2.   การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2556    

 (1)   รายรับจริง ณ 30 มิถุนายน 2556  ท้ังสิ้น  58,571,506.33   บาท  ประกอบดวย  

  หมวดภาษีอากร                  8,656,635.51 บาท  

  หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต              1,056,250.00      บาท  

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน                          794,974.46     บาท  

  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  1,931,660.00 บาท  

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                             76,843.00  บาท  

  หมวดรายไดจากทุน          - บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร                       35,335,032.36 บาท 

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป     4,817,861.00 บาท  

 (2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค         5,902,250.00 บาท  

  (3)  รายจายจริง ณ 30 มิถุนายน 2556 จํานวน            16,699,791.14        บาท 

       ประกอบดวย 

   

 



 

  

งบกลาง                    1,022,361.00 บาท  

  งบบุคลากร                7,200,623.29  บาท  

  งบดําเนินการ                           7,299,799.36  บาท 

  งบลงทุน                      211,420.00     บาท 

  งบเงินอุดหนุน                            1,035,587.49     บาท 

 (4)   รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค       4,125,000.00  บาท 

 (5)   มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี        -  บาท 
 

 

3.งบเฉพาะกิจการ 
 

ประเภทกิจการ...............-...........................กิจการ.................- ........................ 

 ปงบประมาณ พ.ศ...............มีรายรับจริง.......-....................บาท  รายจายจริง..........- ……………บาท 

   กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ       จํานวน.................-.....................บาท 

   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล                จํานวน................-................... .บาท 

   กําไรสุทธิ        จํานวน................-................... .บาท 

   เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี      จํานวน................-.................... .บาท 

   ทรัพยจํานํา        จํานวน................-.................... .บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 

2.1   รายรับประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557   ประมาณการไวรวมท้ังสิ้น  61,500,000  บาท 

รายรับ รหัสบัญชี รายรับจริง 

ป  2555 

ประมาณการ 

ป  2556 

ประมาณการ 

ป  2557 

รายไดจัดเก็บ  13,018,656.98 15,675,000.00 11,250,000.00 

หมวดภาษีอากร     411000 7,773,864.38 11,250,000.00 11,250,000.00 

  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  411001 6,451,142.00 10,000,000.00 10,000,000.00 

  ภาษีบํารุงทองท่ี 411002 34,696.38 200,000.00 200,000.00 

  ภาษีปาย 411003 1,288,026.00 1,050,000.00 1,050,000.00 

                                                            รวม  7,773,864.38 11,250,000.00 11,250,000.00 

หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต 412000 2,038,537.20 1,655,000.00 1,655,000.00 

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา 412003 - - - 

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตพนัน 412004 58.20 - - 

  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 412006 1,157,734.00 500,000.00 500,000.00 

  คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 412007 697,970.00 800,000.00 800,000.00 

  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย 412128 1,240.00 - - 

  คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก 412202 14,600.00 50,000.00 50,000.00 

  คาปรับการผิดสัญญา 412210 3,490.00 100,000.00 100,000.00 

  คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  413303 143,860.00 150,000.00 150,000.00 

 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสม 

 อาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน  200  ตารางเมตร 

412304 17,600.00 - - 

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 412307 985.00 55,000.00 55,000.00 

คาใบอนุญาต อ่ืนๆ 413999 1,000.00 - - 

รวม  2,038,537.20 1,655,000.00 1,655,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน  413000 536,292.40 100,000.00 100,000.00 

 ดอกเบ้ีย 413003 536,292.40 100,000.00 100,000.00 

                                                            รวม  536,292.40 100,000.00 100,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 414000 2,569,543.00 2,050,000.00 2,050,000.00 

  รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 414006 2,569,543.00 2,050,000.00 2,050,000.00 

                                                            รวม  2,569,543.00 2,050,000.00 2,050,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  415000 100,420.00 620,000.00 620,000.00 

  คาขายแบบแปลน 415004 76,500.00 600,000.00 600,000.00 

  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 415999 23,920.00 20,000.00 20,000.00 

                                                                     รวม   100,420.00 620,000.00 620,000.00 



 

  

 

รายรับ รหัสบัญชี รายรับจริง 

ป  2555 

ประมาณการ 

ป  2556 

ประมาณการ 

ป  2557 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 420000 38,487,000.14 22,325,000.00 39,925,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร   421000 38,487,000.14 22,325,000.00 39,925,000.00 

  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ 421002 5,836,808.58 3,500,000.00 8,729,000.00 

  ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน  9 421004 2,278,253.80 2,500,000.00 2,500,000.00 

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 421005 156,201.51 100,000.00 100,000.00 

  ภาษีสุรา 421006 696,173.92 810,000.00 810,000.00 

  ภาษีสรรพสามิต 421007 1,252,946.91 2,000,000.00 2,000,000.00 

  คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม 421011 11,660.00 5,000.00 5,000.00 

  คาภาคหลวงแร 421012 13,742.67 30,000.00 30,000.00 

  คาภาคหลวงปโตรเลียม 421013 80,257.75 50,000.00 50,000.00 

  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล 

  กฎหมายท่ีดิน 

421015 28,160,905.00 12,629,000.00 25,000,000.00 

  อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง 421016 - - - 

  คาธรรมเนียมนํ้าบาดาลและการใชนํ้าบาดาล 421017   50.00  1,000.00 1,000.00 

 คาภาษีจัดสรรอ่ืนๆ (ภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร5%) 421999 0.00 300,000.00 300,000.00 

คาภาษีจัดสรรอ่ืนๆ (ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต) 421999 0.00 400,000.00 400,000.00 

                                                                    

รวม 

 38,487000.14 22,325,000.00 46,225,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 430000 4,100,829.00 5,900,000.00 5,900,000.00 

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี 431002 4,100,829.00 5,900,000.00 5,900,000.00 

                                                                    

รวม 

 4,100,829.00 5,900,000.00 5,900,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 440000 45,639,270.00 0.00 0.00 

  หมวดอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 441000 45,639,270.00 0.00 0.00 

รวม  45,639,270.00 0.00 0.00 

                                                            รวมท้ังสิ้น  101,245,756.12 43,900,000.00 61,500,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

รายรับจริงในปงบประมาณท่ีผานมา 

งบรายรับ รายรับจริง 

ป  2554 

รายรับจริง 

ป  2555 

รายรับจริง 

ป  2556 

(ณ30 มิ.ย.56) 

  รายไดจัดเก็บ 27,107,770.68 13,018,656.98 12,516,362.97 

  รายไดท่ีรัฐจัดเก็บแลวจัดสรรให  12,498,560.30 38,487,000.14 35,335,032.36 

  รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให  4,367,481.00 4,100,829.00 4,817,861.00 

  รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 4,225,214.00 45,639,270.00 5,902,250.00 

                                                                  รวม  48,199,025.98 101,245,756.12 58,571,506.33 

 

 

2.2   รายจาย 

งบรายจาย รายจายจริง 

ป  2555 

ประมาณการ 

ป  2556 

ประมาณการ 

ป  2557 

   งบกลาง  1,536,149.00  1,580,530.00 2,830,420.00 

   งบบุคลากร  9,089,503.55 13,901,970.00 17,022,780.00 

   งบดําเนินการ  8,195,181.62 14,533,900.00 18,458,000.00 

   งบลงทุน 10,848,352.00 11,876,700.00 19,820,500.00 

   งบเงินอุดหนุน  1,283,007.00 2,006,900.00 2,338,300.00 

   งบรายจายอ่ืน  - - 30,000.00 

   รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุ 

   วัตถุประสงค 

45,639,270.00 - - 

   การจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  - - - 

     รวมรายจายตามงบรายจาย 76,591,463.17 43,900,000.00 61,500,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2.3 รายจายตามงบรายจายจริงในปงบประมาณท่ีผานมา 

งบรายจาย รายจายจริง 

ป  2554 

รายจายจริง 

ป  2555 

รายจายจริง 

ป  2556 

(ณ30 มิ.ย.56) 

    งบกลาง 1,651,363.87.00  1,536,149.00  1,022,361.00 

    งบบุคลากร  7,360,429.84 9,089,503.55 7,200,623.29 

    งบดําเนินการ  7,755,362.36 8,195,181.62 7,229,799.36 

    งบลงทุน 13,367,580.00 10,848,352.00 211,420.00 

    งบเงินอุดหนุน  1,352,780.36 1,283,007.00 1,035,587.49 

    งบรายจายอ่ืน - - - 

    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค (ขยายผลตอป 52)  - - - 

    เงินอุดหนุนจากรัฐบาลระบุวัตถุประสงค 4,225,214.00 45,639,270.00 4,125,000.00 

    การจายขาดเงินสะสม 346,115.00 - - 

     รวมรายจายจริงตามงบรายจาย 36,058,845.43 76,591,463.17 20,824,791.14 

 

3.   งบเฉพาะการ           -               บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

สวนที่  2 

 

ขอบัญญัติ 

 

เร่ือง 

งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

 

ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน          จังหวัดนครปฐม 

 
 

 



 

  

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  ขององคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 

 

หลักการ 
 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป (00100)  

        แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 16,371,400 

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 3,363,840 

ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)  

        แผนงานการศึกษา             (00210) 4,408,420 

          แผนงานสาธารณสุข          (00220) 2,926,760 

          แผนงานสังคมสงเคราะห    (00230) 755,260 

          แผนงานเคหะและชุมชน     (00240) 10,553,660 

          แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  (00250)  1,055,000 

          แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (00260) 1,200,000 

ดานการเศรษฐกิจ (00300)  

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 15,016,200 

          แผนงานการเกษตร         (00320)         460,600 

          แผนงานการพาณิชย       (00330) 2,558,440 

ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400)  

          แผนงานงบกลาง (00410) 2,830,420 

งบประมาณรายจายท้ังส้ิน 61,500,000 

 

เหตุผล 

 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาทองถ่ินตลอด

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพ่ือสมาชิกสภา

พิจารณาเห็นชอบตอไป 

 

 

 



 

  

 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 

 
ดานบริหารทั่วไป  ( 00100 ) 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ( 00110 ) 

                  งาน                                       

งบ 

งานบริหารท่ัวไป 

 

00111 

งานวางแผนสถิติ

และวิชาการ 

00112 

งานบริหารงานคลัง 

 

00113 

รวม 

งบบุคลากร 6,359,960 379,160  2,931,480  

 เงินเดือน (ฝายประจํา) 4,112,240 379,160 2,931,480  

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) 2,247,720 - - - 

งบดําเนินการ          

4,308,000 

135,000 1,355,000  

คาตอบแทน 925,000 115,000 690,000  

คาใชสอย 1,363,000 20,000 500,000  

คาวัสดุ 1,410,000 - 165,000  

คาสาธารณูปโภค 610,000 - - - 

งบลงทุน 359,500 - 340,100  

คาครุภัณฑ 359,500 - 340,100  

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - - 

งบรายจายอ่ืน 30,000 - -  

 รายจายอ่ืน 30,000 - -  

งบเงินอุดหนุน 33,000 - -  

 เงินอุดหนุน 33,000 - -  

รวม 11,090,460 514,160 4,626,580  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ( 00120 ) 

                            งาน 

  งบ                                  

งานบริหารงานท่ัวไป

เกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน 

 

00121 

งานเทศกิจ 

 

 

 

00122 

งานปองกันฝาย

พลเรือน 

 

 

00123 

รวม 

งบบุคลากร - - 1,123,840 1,123,840 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)     

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)     

งบดําเนินการ 150,000 - 1,220,000 1,370,000 

คาตอบแทน     

คาใชสอย     

คาวัสดุ     

คาสาธารณูปโภค     

งบลงทุน - - 550,000 550,000 

คาครุภัณฑ     

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     

งบรายจายอ่ืน - - - - 

 รายจายอ่ืน     

งบเงินอุดหนุน 230,000 - - 230,000 

 เงินอุดหนุน     

รวม 380,000 - 2,893,840 3,273,840 

 

 

 

 

 



 

  

ดานบริการชุมชนและสังคม  ( 00200 ) 

 

แผนงานการศึกษา ( 00210 ) 

                        งาน 

  งบ                                

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

การศึกษา

00211 

งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา

00212 

งานระดับ

มัธยม 

 

00213 

งานการศึกษา

ไมกําหนด

ระดับ 

00214 

รวม 

งบบุคลากร 1,852,920 - - - 1,852,920 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)      

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)      

งบดําเนินการ 460,000 1,010,000 - - 1,470,000 

คาตอบแทน      

คาใชสอย      

คาวัสดุ      

คาสาธารณูปโภค      

งบลงทุน 35,500 - - - 35,500 

คาครุภัณฑ      

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

งบรายจายอ่ืน - - - - - 

 รายจายอ่ืน      

งบเงินอุดหนุน - 1,000,000 - 50,000 1,050,000 

 เงินอุดหนุน      

รวม 2,348,420 2,010,000 - 50,000 4,408,420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

แผนงานสาธารณสุข ( 00220 ) 

                         งาน 

  งบ                                
 

 

 

 

งาบริหารท่ัวไป

เกี่ยวกับ

สาธารณสุข 

 

00221 

งาน

โรงพยาบาล 

 

 

00222 

งานบริการ

สาธารณสุขและ

งานสาธารณสุข

อ่ืน 

00223 

งาน

ศูนยบริการ 

 

 

00224 

รวม 

งบบุคลากร 1,061,560 - - - 1,061,500 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)      

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)      

งบดําเนินการ 850,000 400,000 110,000 - 1,360,000 

คาตอบแทน      

คาใชสอย      

คาวัสดุ      

คาสาธารณูปโภค      

งบลงทุน 155,200 180,000 100,000 - 435,200 

คาครุภัณฑ      

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

งบรายจายอ่ืน - - - - - 

งบรายจายอ่ืน      

งบเงินอุดหนุน - - 70,000 - 70,000 

 เงินอุดหนุน      

รวม 2,066,760 580,000 280,000 - 2,926,760 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

แผนงานสังคมสงเคราะห ( 00230 ) 

                        งาน 

  งบ                                

งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห 

00231 

งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 

00232 

รวม 

งบบุคลากร 376,560 - 376,500 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)    

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)    

งบดําเนินการ 235,000 - 235,000 

คาตอบแทน    

คาใชสอย    

คาวัสดุ    

คาสาธารณูปโภค    

งบลงทุน -    - - 

คาครุภัณฑ    

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    

งบรายจายอ่ืน - - - 

งบรายจายอ่ืน    

งบเงินอุดหนุน - 143,700 143,700 

 เงินอุดหนุน    

รวม 611,560 143,700 755,260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนงานเคหะและชุมชน ( 00240 ) 

                      งาน 

  งบ                            

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและ

ชุมชน 

00241 

งานไฟฟาถนน 

 

 

 

00242 

งานสวน 

สาธารณะ 

 

 

 

00243 

งานกําจัด

ขยะมูล

ฝอยและ

ส่ิงปฏิกูล 

 

00244 

งานบําบัด

น้ําเสีย 

 

 

 

00245 

รวม 

งบบุคลากร 1,817,860 - - 756,000 - 2,573,860 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)       

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)       

งบดําเนินการ 1,760,000 - - 3,450,00

0 

- 5,210,000 

คาตอบแทน       

คาใชสอย       

คาวัสดุ       

คาสาธารณูปโภค       

งบลงทุน 1,863,800 15,471,200 - 500,000 - 17,835,000 

คาครุภัณฑ       

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง       

งบรายจายอ่ืน - - - - - - 

งบรายจายอ่ืน       

งบเงินอุดหนุน - 201,000 - - - 201,000 

งบเงินอุดหนุน       

รวม 5,441,660 15,672,200 - 4,706,00

0 

- 25,819,860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ( 00250 ) 

                         งาน 

  งบ                                

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ

สรางความเข็มแข็งของ

ชุมชน 

00251 

งานสงเสริมสนับสนุนความ

เข็มแข็งของ 

ชุมชน 

00252 

รวม 

งบบุคลากร - - - 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) -  - 

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) -  - 

งบดําเนินการ - 875,000 875,000 

คาตอบแทน   - 

คาใชสอย    

คาวัสดุ    

คาสาธารณูปโภค    

งบลงทุน - - - 

คาครุภัณฑ - - - 

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง - - - 

งบรายจายอ่ืน - - - 

งบรายจายอ่ืน - - - 

งบเงินอุดหนุน - 180,000 180,000 

งบเงินอุดหนุน  180,000 180,000 

รวม - 1,055,000 1,055,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ( 00260 ) 

                         งาน 

  งบ                                

งานบริหาร

ท่ัวไปเกี่ยวกับ

ศาสนาและ

วัฒนธรรมฯ

00261 

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

 

 

00262 

งานศาสนา

วัฒนธรรม

ทองถิ่น 

 

00263 

งานวิชาการและ

สงเสริมการ

ทองเท่ียว 

 

00264 

รวม 

งบบุคลากร - - - - - 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)      

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)      

งบดําเนินการ - 150,000 990,000 - 1,140,000 

คาตอบแทน      

คาใชสอย      

คาวัสดุ      

คาสาธารณูปโภค      

งบลงทุน - - - - - 

คาครุภัณฑ      

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

งบรายจายอ่ืนๆ - - - - - 

งบรายจายอ่ืน      

งบเงินอุดหนุน - - 60,000 - 60,000 

งบเงินอุดหนุน      

รวม - 150,000 1,050,000 - 1,200,000 

 

 

 



 

  

ดานการเศรษฐกิจ  ( 00300 ) 

 

แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา ( 00310 ) 

                        งาน 

  งบ                                

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการ

โยธา 

00311 

งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

00312 

รวม 

งบบุคลากร - - - 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)    

 เงินเดือน (ฝายการเมือง)    

งบดําเนินการ - - - 

คาตอบแทน    

คาใชสอย    

คาวัสดุ    

คาสาธารณูปโภค    

งบลงทุน - - - 

คาครุภัณฑ    

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    

งบรายจายอ่ืนๆ - - - 

งบรายจายอ่ืน    

งบเงินอุดหนุน - - - 

งบเงินอุดหนุน    

รวม - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

แผนงานการเกษตร ( 00320 ) 

                         งาน 

  งบ                                

งานสงเสริมการเกษตร

00321 

งานอนุรักษแหลงน้ํา

00322 

รวม 

งบบุคลากร - - - 

 เงินเดือน (ฝายประจํา)    

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) - - - 

งบดําเนินการ   90,000 - 90,000 

คาตอบแทน    

คาใชสอย    

คาวัสดุ    

คาสาธารณูปโภค    

งบลงทุน    

คาครุภัณฑ    

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง    

งบรายจายอ่ืนๆ    

งบรายจายอ่ืน    

งบเงินอุดหนุน 370,600 - 370,600 

งบเงินอุดหนุน 370,600 - 370,600 

รวม 460,600 - 460,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

แผนงานการพาณิชย ( 00330 ) 

                         งาน 

  งบ                                

งานกิจการ

สถาน 

ธนานุบาล

00331 

งานกิจการ 

ประปา 

 

00332 

งานตลาดสด 

 

 

00333 

งานโรงฆาสัตว 

 

 

00334 

รวม 

งบบุคลากร - 238,440 -  238,440 

 เงินเดือน (ฝายประจํา) -     

 เงินเดือน (ฝายการเมือง) -     

งบดําเนินการ - 1,620,000 -  1,620,000 

คาตอบแทน - - -  - 

คาใชสอย -     

คาวัสดุ      

คาสาธารณูปโภค      

งบลงทุน  450,000 -  450,000 

คาครุภัณฑ      

คาท่ีดินและสิ่งกอสราง      

งบรายจายอ่ืนๆ      

งบรายจายอ่ืน      

งบเงินอุดหนุน      

งบเงินอุดหนุน      

รวม  2,308,440 -  2,308,440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ดานการดําเนินงานอ่ืน (00400) 

 

แผนงานงบกลาง ( 00410 ) 

                         งาน 

  งบ                                

งานงบกลาง

00411 

รวม 

งบกลาง 2,830,420 2,830,420 

รวม 2,830,420 2,830,420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบางเตย 

อาํเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตัง้งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  อาศยัอํานาจตามความใน

พระราชบญัญตัสิภาตําบลและองค์การบริหารสว่นตําบล  พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี  5  พ.ศ. 2546  

มาตรา  87  จงึตราข้อบญัญตัขิึน้ไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่นตําบลบางเตย  และโดยอนมุตัขิอง

นายอําเภอสามพราน  ดงัตอ่ไปนี  ้

 ข้อ  1   ข้อบญัญตันีิเ้รียกวา่  ข้อบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  

 ข้อ  2   ข้อบญัญตันีิใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป  

 ข้อ  3   งบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ให้ตัง้จา่ยเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 61,500,000  

บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงันี  ้

 ข้อ  4   งบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป (00100)  

        แผนงานบริหารงานทัว่ไป (00110) 16,371,400 

        แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 3,363,840 

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  

        แผนงานการศกึษา             (00210) 4,408,420 

          แผนงานสาธารณสขุ          (00220)  2,926,760 

          แผนงานสงัคมสงเคราะห์    (00230) 755,260 

          แผนงานเคหะและชมุชน     (00240) 10,553,660 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน  (00250)  1,055,000 

          แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   (00260) 1,200,000 

ด้านการเศรษฐกิจ (00300)  

          แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  (00310) 15,016,200 

          แผนงานการเกษตร         (00320)         460,600 

          แผนงานการพาณิชย์       (00330) 2,558,440 

ด้านการดาํเนินงานอ่ืน (00400)  

          แผนงานงบกลาง (00410) 2,830,420 

งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 61,500,000 

 

 



 

  

 

ขอ  5   งบประมาณรายจายเฉพาะการ 

งบ ยอดรวม 

งบบุคลากร - 

งบดําเนินการ - 

งบลงทุน - 

งบรายจายอ่ืน - 

 

 ขอ  6   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ

การเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 

 ขอ  7   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

 

  ประกาศ   ณ   วันท่ี             เดือน    สิงหาคม    พ.ศ.   2556  

 

 

 

         ( นายวิทยา   ชิวคา )  

         นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเตย  

 

 

 

 

 

        อนุมัต ิ

 

 

                               ( นายมนู      สรอยพลอย) 

                                  นายอําเภอสามพราน 

 
 

  

 

 

 

 



 

  

 

สวนที่  3 

 

รายละเอียด 

ประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2557 

 

 ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน       จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

- ประมาณการรายรับ 

- รายละเอียดรายจายตามแผนงาน 



 

  

 
ประมาณการรายรับ งบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
องคการบริหารสวนตําบลบางเตย 

อําเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม 
 

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

 ตั้งประมาณรายรับไวท้ังส้ิน     61,500,000  บาท     แยกเปน 
ก.  รายไดจัดเก็บ 

1.  หมวดภาษีอากร   ต้ังไวรวม  11,250,000บาท      แยกเปน 
  1.1  ภาษีบํารุงทองท่ี    จํานวน  200,000 บาท    คําชี้แจงประมาณการตามจํานวนผูอยูในขาย
ชําระภาษี  
  1.2  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   จํานวน  10,000,000 บาท  คําชี้แจงประมาณการไวตามจํานวนผูอยู
ในขายชําระภาษี  
  1.3  ภาษีปาย จํานวน  1,050,000 บาท    คําชี้แจงประมาณการไวตามจํานวนผูอยูในขายชําระ
ภาษี  
        2.  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับ  และใบอนุญาต  ตั้งไวรวม 1,655,000 บาท     แยกเปน 
  2.1 คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา   จํานวน  -  บาท   
            2.2  คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร   จํานวน 500,000 บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว
เทากับปท่ีผานมา 
            2.3  คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย   จํานวน 800,000 บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว
เทากับปท่ีผานมา 
            2.4  คาปรับผูกระทําความผิดกฎหมายจราจรทางบก   จํานวน 50,000 บาท  คําชี้แจง  ประมาณ
การไวเทากับปท่ีผานมา  
            2.6  คาปรับการผิดสัญญา  จํานวน 100,000 บาท  คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
            2.7 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   จํานวน 150,000 
บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
  2.8  คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร  จํานวน  55,000 บาท  คําชี้แจง  ประมาณการไว
เทากับปท่ีผานมา 
     3.  หมวดรายไดจากทรัพยสิน    ตั้งไวรวม 100,000  บาท  แยกเปน 
            3.1  ดอกเบี้ย   จํานวน  100,000 บาท  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
 
4.  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย    ตั้งไวรวม  2,050,000 บาท  แยกเปน 
       4.1  รายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  จํานวน  2,050,00 บาท  ประมาณการไวเทากับใน
ปท่ีผานมา 
      5.  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด    ตั้งไวรวม  620,000  บาท  แยกเปน 
           5.1  คาขายแบบแปลน  จํานวน   600,000    บาท   ประมาณการไวเทากับในปท่ีผานมา 
            5.2  รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   จํานวน  20,000    บาท   ประมาณการไวเทากับในปท่ีผานมา 
 



 

  

 
ข.  รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให    รวม  39,925,000  บาท 
 1.  หมวดภาษีจัดสรร   

1.1  ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ จํานวน 8,729,000 บาท  ประมาณการไวมากกวาปท่ี
ผานมา 

1.2   ภาษีมูลคาเพ่ิม 1 ใน  9  จํานวน  2,500,000 บาท  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
1.3   ภาษีธุรกิจเฉพาะ   จํานวน 100,000  บาท     ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
1.4   ภาษีสุรา  จํานวน  810,000  บาท      ประมาณการไวเทากับในปท่ีผานมา 
1.5  ภาษีสรรพสามิต  จํานวน  2,000,000  บาท  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
1.6  คาภาคหลวงและธรรมเนียมปาไม จํานวน  5,000 บาท ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
1.7  คาภาคหลวงแร  จํานวน  30,000  บาท  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
1.8  คาภาคหลวงปโตรเลียม  จํานวน  50,000  บาท  ประมาณการไวเทากับในปท่ีผานมา 
1.9  คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  จํานวน  

25,000,000   บาท  ประมาณการไวมากกวาในปท่ีผานมา  
  1.10  คาธรรมเนียมน้ําบาดาลและการใชน้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท  ประมาณการไวเทากับปท่ี
ผานมา 
  1.11  คาภาษีจัดสรรอ่ืนๆ (การจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %) จํานวน  300,000 บาท  
ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา 
  1.12 คาภาษีจัดสรรอ่ืนๆ (การภาษีและคาธรรมเนียมลอเลื่อน) จํานวน  400,000 บาท  ประมาณ
การไวเทากับปท่ีผานมา 
 
ค.   รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให    รวม  5,900,000 บาท 
 1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  5,900,000 บาท  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมา  
 

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