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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
บัดนี้ถึงเวลาที่ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2555 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผูบริหารองคการบริหารสวน
ตําบล จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลั กการและแนวนโยบาย
ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการรายรับไว จํา นวน
28,600,000 บาท โดยสวนรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง จะไดปรับปรุงจัดเก็บไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และในสวนของงบประมาณรายจายไดกําหนดวงเงินรายจายไว จํานวน 28,554,300 บาท ซึ่งคาดวาจะสามารถไป
จัดทําบริการสาธารณประโยชนดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวน
ตําบลเปนการจัดทํางบประมาณแบบไมสมดุล(รายรับมากกวารายจาย) นอกจากนั้นขณะนี้ องคการบริหารสวนตําบล
มีเงินสะสมคงเหลืออยู 3,308,986.41 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมาและปปจจุบัน
ในป ง บประมาณผ า นมา แม ว า รายรั บ ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล จะมี จํ า นวนจํ า กั ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต าง ๆ ที่จะตองดําเนินการเพื่อบริการแกประชาชน ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมายแตองคการ
บริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินการไดตามที่ไดตั้งงบประมาณรายจายไว
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แถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.1. รายรับ ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 28,600,000 บาท
รายรับ
ก. รายไดภาษีอากร (ยอดรวม)
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ภาษีปาย
1.4 อากรฆาสัตว
1.5 ภาษีและคาธรรมเนียม รถยนต หรือลอเลื่อน
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.
1.7 ภาษีมูลคาเพิ่ม(1 ใน 9)
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.9 ภาษีสุรา
1.10 ภาษีสรรพสามิต
1.11 คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม
1.12 คาภาคหลวงแร
1.13 คาภาคหลวงปโตรเลียม
1.14 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน
รวม

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ป 2553
ป 2554
ป 2555
17,114,489.05 13,430,000 15,947,600
184,977
40,292.08
19,647
0
0
6,217,039.96
2,991,970.61
0
1,602,751.90
4,339,740.58
0
45,240.22
101,816.70
1,571,013

180,000
40,000
20,000
0
0
0
7,210,000
30,000
1,430,000
2,902,000
0
33,000
95,000
1,490,000

184,000
40,000
20,000
0
0
5,569,500
2,990,000
0
1,500,000
4,000,000
0
44,100
100,000
1,500,000

17,114,489.05

13,430,000

15,947,600

หมายเหตุ

รายรับ
ข. หมวดรายไดที่มิใชภาษีอากร (ยอดรวม)
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ ใบอนุญาต
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว
1.2 คาธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร
1.3 คาธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข
1.4 คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
1.6คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติ
ทองถิ่น
1.7 คาปรับการผิดสัญญา
1.8 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช
เครื่องขยายเสียง
1.9 คาธรรมเนียมและใบอนุญาตขอสูบน้ําดวย
ไฟฟา
1.10 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
รวม
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวม
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
3.1 รายไดจากการดําเนินกิจการตลาด
3.2 รายไดจากการบริการสูบน้ําดวยไฟฟา
รวม

รับจริง
ป 2553
598,587.15

ประมาณการ ประมาณการ
ป 2554
ป 2555
416,200
531,900

0

0

0

18,008

4,000

10,000

14,000

13,000

14,000

11,100
0
0

11,000
1,000
1,000

11,000
500
500

0

1,000

1,000

0

0

0

360

200

400

0

0

43,468

31,200

500
0
37,900

0
90,523.15
90,523.15

0
50,000
50,000

0
90,000
90,000

0
139,382
139,382

0
60,000
60,000

0
150,000
150,000
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หมายเหตุ
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รายรับ
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
4.1 คาขายแบบแปลนและคาจําหนวยแบบพิมพ
และคํารอง
4.2 รายไดจากนําสง ผูปวยฉุกเฉิน และผู
ประสบอุบัติเหตุ
4.3 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวม

รับจริง
ป 2553

ประมาณการ ประมาณการ
ป 2554
ป 2555

90,800

71,000

30,000

229,750

200,000

220,000

4,664
325,214

4,000
275,000

4,000
254,000

ค. รายไดจากทุน (ยอดรวม)

0

1,000

500

1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน

0

1,000

500

0

1,000

500

11,755,991

11,973,800

12,120,000

11,635,991

11,973,800

12,000,000

120,000

0

120,000

รวม

11,755,991

11,973,800

12,120,000

รวมรายไดทั้งสิ้น

29,469,067.20

25,821,000

28,600,000

รวม
ง. เงินชวยเหลือ (ยอดรวม)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนจาก อบต.ไรใต,นาโพธิ์

หมายเหตุ
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2.2. รายจายจําแนกตามแผนงาน

(00100)
(00110)
(00120)
(00200)
(00210)
(00220)
(00230)
(00240)
(00250)

งบประมาณ
ป 2553
8,007,960
7,934,960
73,000
13,054,320
7,592,662
891,720
38,000
3,265,938
501,000

งบประมาณ
ป 2554
8,575,660
8,545,660
30,000
14,180,365
7,084,645
764,400
0
5,176,320
240,000

งบประมาณ
ป 2555
11,431,330
11,043,580
387,750
15,754,118
8,043,348
889,200
145,000
5,488,570
393,000

หมาย
เหตุ
39.97%
38.61%
1.36%
55.08%
28.12%
3.11%
0.51%
19.19%
1.37%

(00260)

765,000

915,000

795,000

2.78%

(00306)
(00310)
(00320)
(00330)
(00400)
(00410)

400,000
400,000
4,359,817
4,359,817
25,822,097

420,000
420,000
2,614,075
2,614,075
25,790,100

390,000
390,000
978,852
978,852
28,554,300

1.36 %
1.36 %
3.42 %
3.42 %
99.84%

ดาน / แผนงาน
ดานการบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบฯ
ดานบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
- แผนงานดานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวมทั้งสิ้น
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2.3. รายจายตามหมวดรายจาย
ดาน / แผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
หมวดคาจางชั่วคราว
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจายอื่น
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ป 2553
4,359,817
2,711,520
2,074,392
11,243,218
220,000
3,711,000
977,500
524,650
25,822,097

งบประมาณ
ป 2554
2,614,075
3,217,320
1,652,580
12,310,800
455,000
3,380,000
130,625
2,029,700
25,790,100

งบประมาณ
ป 2555
978,852
4,015,920
1,904,724
14,027,034
1,260,000
4,699,970
273,000
1,394,800
28,554,300

หมายเหตุ
3.42%
14.04%
6.66%
49.05 %
4.41%
16.43%
0.95%
4.88%
99.84%

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม (รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ)
รายการ

จายจาก
1 เงินจายขาดจากเงินสะสม

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานเคหะและชุมชน
4.งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

ป 2552
(เปนเงิน / บาท)
69,770
160,628.29
230,398.29

ป 2553
(เปนเงิน / บาท)
204,609
2,356,900
2,561,509

นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

7

สวนที่ 2
ขอบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม 28,554,300 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ก. ดานบริหารทั่วไป
1.แผนงานบริหารทั่วไป
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

11,043,580 บาท
387,750 บาท

ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
3. แผนงานสังคมและสงเคราะห
ยอดรวม
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยอดรวม
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม

8,043,348
889,200
145,000
5,488,570
393,000
795,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

390,000
-

บาท
บาท
บาท

ยอดรวม

978,852

บาท

ค.ดานการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการพาณิชย
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหาร ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ตลอดปงบประมาณ 2555 จึงเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 เพื่อสมาชิกสภา
พิจารณาเห็นชอบตอไป
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอํานาจ ตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา
87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอพิบูลมังสาหาร ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัติตําบลนี้เรียกวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่องงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหตั้งจายเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 28,554,300 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป
ก. ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม 11,043,580 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
387,750 บาท
ข. ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานสังคมและสงเคราะห
4. แผนงานเคหะและชุมชน
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ค. ดานเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการพาณิชย
ง. ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม 8,043,348 บาท
ยอดรวม 889,200 บาท
ยอดรวม 145,000 บาท
ยอดรวม 5,488,570 บาท
ยอดรวม 393,000 บาท
ยอดรวม 795,000 บาท
ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

บาท
390,000 บาท
- บาท

ยอดรวม

978,852 บาท
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ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสวนที่ 3
ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย
ยอดรวม
บาท
ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป
ตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

(ลงนาม )
( นายอุรัย

คืนดี )

ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร

อนุมัติ
( ลงนาม )
(
)
ตําแหนง นายอําเภอพิบูลมังสาหาร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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สวนที่ 3
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
ของ
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ประมาณการรายรับ
 รายจายตามแผนงาน
 รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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ก.รายไดภาษีอากร
( ยอดรวม 15,947,600 บาท)
1. หมวดภาษีอากร รวม 15,947,600 บาท แยกเปน
1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 184,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปที่ลวงมา เนื่องจากมีการ
จัดเก็บไดเพิ่มขึ้นภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงทองที่ จํานวน 40,000 บาท ประมาณการปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บได
เทาเดิมเพราะมีการประเมินภาษีใหม
1.3. ภาษีปาย จํานวน 20,000 บาท ประมาณการเทากับปที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดเทา
เดิม
1.4 ภาษีฆาสัตว จํานวน 0 บาท ประมาณการไมไดเก็บ เนื่องจากไมมีโรงฆาสัตว
1.5 ภาษีและคาธรรมเนียม รถยนตหรือลอเลือน จํานวน 0 บาท ประมาณการไมไดเก็บ เนื่องจากไม
สามารถเก็บได
1.6. ภาษีมูลคาเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จํานวน 5,569,500 บาท ประมาณการมากกวาปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.7. . ภาษีมูลคาเพิ่ม (1 ใน 9) จํานวน 2,990,000 บาท ประมาณการมากกวาปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.8. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 0 บาท ประมาณการไมไดจัดสรรในปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะไมไดรับการ
จัดสรร
1.9. ภาษีสุรา จํานวน 1,500,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น
1.10. ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,000,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น
1.11.ภาษีภาคหลวงและคาธรรมเนียมปาไม จํานวน 0 บาทประมาณการไมไดเก็บ เนื่องจากไมสามารถเก็บได
1.12. คาภาคหลวงแร จํานวน 44,100 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปที่ลวงมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรร
เพิ่มขึ้น
1.13. คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.14. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 1,500,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปที่ลวงมา
เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
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ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร ( ยอดรวม 531,900 บาท )
1. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม 37,900 บาท แยกเปน
1.1 คาธรรมเนีย มเกี่ย วกับ ควบคุมฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํา นวน 0 บาทประมาณการไมไดเก็บ
เนื่องจากไมมีโรงฆาสัตว
1.2. คาธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 10,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้น
กวาปที่ลวงมาเนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บภาษีไดเพิ่มขึ้น
1.3. คาธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณะสุข จํานวน 14,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวา
ปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น
1.4. คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 11,000 บาท ประมาณการเทาเดิมปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ
จัดเก็บภาษีไดเทาเดิม
1.5. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 500 บาท ประมาณการลดลงกวาปที่ลวงมา
เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดลดลง
1.6. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น จํานวน 500 บาท ประมาณการเทากับปที่ลวงมา
เนื่องจากคาดวาจะสามารถจัดเก็บไดลดลง
1.7. คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 1,000 บาท ประมาณการเทาเดิมปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บได
เทาเดิม
1.8 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง จํานวน 0 บาทประมาณการไมไดเก็บ เนื่องจาก
ไมสามารถเก็บได
1.9. คาธรรมเนียมและใบอนุญาตขอสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 400 บาท ประมาณการมากกวาปที่ลวงมา
เนื่องจากคาดวาจะจัดเก็บไดมากกวา
1.10. คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย จํานวน 500 บาท ประมาณการใหมเนื่องจากเปนงานถายโอนใหม
2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 90,000 บาท แยกเปน
2.1 คาเชาหรือคาบริการสถานที่ จํานวน 0 บาท ประมาณการไมไดเก็บ เนื่องจากไมสามารถเก็บได
2.2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จํานวน 90,000 บาท ประมาณการเทากับปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะมีดอกเบี้ย
เงินฝากเทาเดิม
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 150,000 บาท
3.1 รายไดจากการดําเนินกิจการตลาด จํานวน 0 บาท ประมาณการไมไดเก็บ เนื่องจากไมสามารถเก็บได
3.2. รายไดจากการบริการสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 150,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวาปที่ลวงมาเนื่องจากคาดวา จะ
สามารถจัดเก็บไดเพิ่มขึ้น
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4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 254,000 บาท แยกเปน
4.1. คาขายแบบแปลนและคาจําหนายแบบพิมพและคํารอง จํานวน 30,000 บาท ประมาณการลดลงกวา
ปที่ลวงมาเนื่องจากคาดวาการขายแบบแปลนและคาจําหนายแบบพิมพและคํารองลดลง
4.2. รายไดจากการนําสงผูปวยฉุกเฉินและผูประสบอุบัติเหตุ จํานวน 220,000 ประมาณการมากกวากับป
ที่ลวงมา เนื่องจากไดจัดตั้งศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
4.3. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จํานวน 4,000 บาท ประมาณการลดลงกวาปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวารายไดเบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ ลดลง
ค. รายไดจากทุน รวม 500 บาท
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 500 บาท ประมาณการลดลงกวาปที่ลวงมา เนื่องจากคาดวาจะ
ขายทอดตลาดทรัพยสินไดลดลง
ง. เงินชวยเหลือ รวม 12,120,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 12,120,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 12,000,000 บาท
2. เงินอุดหนุนจาก อบต.ไรใต,นาโพธิ์ จํานวน 120,000 บาท
รวม 28,600,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
……………………………………………………….
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. เพื่อใหการบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ใหงานดานกฎหมายและการจัดทํานิติกรรมตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทํางบประมาณ
การดําเนินการกิจการสภา และการประชุมสภา
การจัดทํานิติกรรมสัญญาตางๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณ รวม 9,512,780 บาท
2. สวนการคลัง
งบประมาณ รวม 1,530,800 บาท
รวมงบประมาณ= 11,043,580 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
2. งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ
3. งานบริหารงานคลัง
รวม

เงินเดือน
คาจางประจํา
2,072,400
-

คาจาง
ชั่วคราว
533,280
-

1,023,600
3,096,000

181,200
714,480

คาตอบแทน
คา
ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
6,264,500
220,000
80,000
315,000
6,659,500

220,000

เงิน
อุดหนุน
121,000
121,000

-

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง
221,600
-

9,432,780
80,000

-

11,000
232,600

1,530,800
11,043,580

รายจายอื่น

รวม

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สวนการคลัง

รหัสบัญชี
00111
00112
00113
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
…………………………………………………………………..
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อใหการรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหงานปองกัน การระงับและบรรเทาสาธารณะภัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป
2. การรักษาความสงบภายใน การรักษาความสงบเรียบรอย การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร
3. การปองกัน การระงับและบรรเทาสาธารณะภัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ รวม 387,750 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
เงินเดือน
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1. ง า น บ ริ ห าร ทั่ วไ ป
เกี่ ย วกั บ การรั ก ษาความ
สงบภายใน

-

-

306,750

รวม

-

-

306,750

งาน

คาตอบแทน
คา
ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

-

9,000

-

72,000

387,750

สํานักปลัด

00121

-

9,000

-

72,000

387,750

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
……………………………………………….
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางแผนบริหารงานดานการศึกษาภายในเขตองคการบริหารส วนตําบล
2. เพื่อใหเด็กกอนวัยเรียนและประถมไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
3. เพื่อดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหครอบคลุมตามกฎหมาย
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการศึกษา งานวางแผน
และสถิติ
2. งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
3. การบริการสนับสนุนการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ รวม 8,043,348 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับกอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
3. งานศึกษาไมกําหนด
ระดับ
รวม

เงินเดือน
คาจางประจํา
321,240

คาจาง
ชั่วคราว
497,124

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ
353,400

คา
สาธารณูปโภค
40,000

เงิน
อุดหนุน
-

-

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง
649,200

-

-

3,273,184

-

-

-

-

321,240

497,124

3,626,584

รหัสบัญชี

1,860,964

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ
สวนการศึกษาฯ

2,631,200

273,000

-

6,177,384

สวนการศึกษาฯ

00212

-

5,000

-

-

5,000

สวนการศึกษาฯ

00214

40,000

2,636,200

273,000

649,200

8,043,348

-

-

รายจายอื่น

รวม

00211
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
……………………………………………………
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารสาธารณสุขตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพือ่ จัดการดานการแกไขปญหายาเสพติด และสงเสริมชีวิตความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น
3. เพือ่ วิจัยวางแผนและประชาสัมพันธการสงเสริมงานบริการดานสาธารณสุข
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. การเก็บขอมูล การวางแผนและการวิจัยดานสาธารณสุข
2. จัดทําโครงการใหความรู ดานการปองกัน และสงเสริมสุขภาพ
3. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช สารเคมี ปองกันโรคนําโดยแมลง
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล

งบประมาณ รวม 889,200 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
เงินเดือน
คาจางประจํา
1. บริห ารทั่วไปเกี่ย วกั บ
สาธารณสุข
2. งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
งาน

รวม

-

คาจาง
ชั่วคราว
-

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ
579,200

-

120,000

-

699,200

คา
สาธารณูปโภค
-

-

เงิน
อุดหนุน
190,000

-

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง
-

769,200

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ
สํานักปลัด

-

-

-

120,000

สํานักปลัด

00223

190,000

-

-

889,200

-

-

รายจายอื่น

รวม

รหัสบัญชี
00221
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
……………………………………………………….
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเสนทางคมนาคมใหสะดวก
3. เพื่อใหการรักษาความสะอาดในชุมชนถูกตองตามสุขลักษณะ
4. เพื่อใหบริการการสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟาสาธารณะ
งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

บริหารงานทั่วไป และบริหารงานบุคคล
กอสรางปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน สวนสุขภาพ
การเก็บขยะมูลฝอยและกําจัดสิ่งปฏิกูล
กอสรางถนน , สะพาน, การผังเมืองและการควบคุมอาคาร
จัดทําสถิติและขอมูลดานขนสงและคมนาคม

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1 สวนโยธาองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ รวม 5,488,570 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
เงินเดือน
คาจางประจํา
1. งานบริ ห ารทั่ ว ไป
598,680
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟาถนน
งาน

รวม

598,680

คาจาง
ชั่วคราว
693,120

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ
270,000

คา
สาธารณูปโภค
1,000,000

เงิน
อุดหนุน
-

รายจาย คาครุภัณฑที่ดิน
อื่น
และสิ่งกอสราง
140,000

-

1,100,000

-

1,385,770

-

693,120

1,370,000

1,000,000

1,385,770

-

2,701,800

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ
สวนโยธา

301,000

2,786,770

สวนโยธา

441,000

5,488,570

รวม

รหัสบัญชี
00241
00242
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณพ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
……………………………………………………………………
วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อวางแผนดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน อบต.
เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีความสามารถกําหนดปญหา รูสาเหตุ และแนวทางการแกไข
เพื่อใหการสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน

งานที่ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

การเก็บขอมูล การวางแผนงานและการวิจัย ดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน
จัดทําโครงการฝกอบรม และใหการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพกลุมอาชีพ ๆ
การรณรงคแกไขปญหา ยาเสพติดและโรคติดตอ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัดทําโครงการอบรม ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ รวม 393,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งาน
1 . ง า น ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น ความเข ม แข็ ง
ชุมชน
รวม

เงินเดือน
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

-

-

140,000

-

253,000

-

-

393,000

สํานักปลัด

00252

-

-

140,000

-

253,000

-

-

393,000

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณพ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานดานบริการชุมชนและสังคม ( 00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
…………………………………………………….

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการสงเคราะหเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อสงเคราะหชวยเหลือราษฎรที่อยูในขายตองใหความชวยเหลือ เชน เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ดอย
โอกาส
3. เพื่อเปนการจัดเก็บ สถิติขอมูล ดานสังคม สงเคราะห
งานที่ทํา
1. บริหารงานทั่วไป
2. วางแผน จัดเก็บขอมูลสถิติดานสังคมสงเคราะห
3. ใหการสงเคราะห ดูแล เด็ก สตรี คนชรา คนพิการดอยโอกาส ตามความเหมาะสม
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ รวม 145,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
เงินเดือน
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

1. แผนงานสังคม
สงเคราะห

-

-

145,000

-

-

-

-

145,000

สํานักปลัด

00252

รวม

-

-

145,000

-

-

-

-

145,000

-

-

งาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
…………………………………………………………..
วัตถุประสงค
1. เพื่อวางแผนดานการสงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2. เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทางดานกีฬาและประเพณีตาง ๆ
3. เพือ่ ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ฯลฯ
งานที่ทํา
1. การเก็บขอมูล การวางแผน การสนับสนุน ดานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. งานสงเสริมกิจกรรมกีฬา การแขงขันกีฬา
3. งานสนับสนุน วัสดุอุปกรณกีฬา ถวยรางวัล เงินรางวัล และนักกีฬา
4. งานสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
3. สงเสริม การจัดกิจกรรม ทางศาสนา รัฐพิธี พิธีการ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
4. การกอสรางสนามกีฬา ลานเอนกประสงค สถานที่ออกกําลังกาย
ฯลฯ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณ รวม 795,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
เงินเดือน
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

1. งานศาสนาวัฒนธรรม
ทองถิ่น
2. งานกีฬาและ
นันทนาการ

-

-

505,000

-

-

รวม

-

-

งาน

คาตอบแทน
คา
ใชสอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

-

105,000

-

-

610,000

สวนการศึกษาฯ

00263

185,000

-

-

-

-

185,000

สวนการศึกษาฯ

00262

690,000

-

105,000

-

-

795,000

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
……………………………………………….

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการสนับสนุนแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และสงเสริมผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อจัดซื้อ จัดหา วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร ในการสงเสริมเกษตรกร และพัฒนาสถานที่ใหสวยงาม
งานที่ทํา
1. สนับสนุนแกเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และสงเสริมผลิตผลทางการเกษตร
2. จัดซือ้ จัดหา วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ รวม 390,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
เงินเดือน
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจาย
อื่น

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

1 . ง า น ส ง เ ส ริ ม
การเกษตร

-

-

390,000

-

-

-

-

390,000

สํานักปลัด

00321

รวม

-

-

390,000

-

-

-

-

390,000

-

-

งาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินการอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
……………………………………

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ใหการบริหารงานตามขอผูกพันกับหนวยงานอื่น เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. ตามขอผูกพันที่มีตามกฎหมาย (สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญพนักงานสวนตําบล กบท.)
2. เงินสํารองจายไวใชจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการไดลวงหนา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ รวม 978,852 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
เงินเดือน
คาจางประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจายอื่น

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจา
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานงบกลาง

-

-

-

-

-

978,852

-

978,852

สํานักปลัด

00411

รวม

-

-

-

-

-

978,852

-

978,852

-

-

งาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
…………………………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น 11,717,730 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไว รวม 11,424,130 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา ตั้งไว 2,072,400 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือน / คาตอบแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตั้งไว 598,320 บาท

คาตอบแทนรายเดือน
ตั้งไว 514,080 บาท
(1) เงินเดือนนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 244,800 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกนายก
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน
(2) เงินเดือนรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 269,280 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกรอง
นายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 2 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาตอบแทนประจําตําแหนง
ตั้งไว 42,120 บาท
(1) คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 21,000 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน
(2) คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 21,120 บาท เพื่อจายเปน
คาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 2 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

คาตอบแทนพิเศษ
ตั้งไว 42,120 บาท
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษนายกองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 21,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทน
ประจําตําแหนงใหแกนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน
(2)
เงินคา ตอบแทนพิเศษรองนายกองคก ารบริหารสวนตําบล ตั้งไว 21,120 บาท เพื่อจา ยเปน
คาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 880 บาทรวม 12 เดือนจํานวน 2 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.1.2 ประเภทเงินเดือน/คาตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 86,400 บาท
(1)
เงินคา ตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตํา บล ตั้งไว 86,400 บาท เพื่อจา ยเปน
คาตอบแทนใหแกเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 1,220,040 บาท แยกเปน
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งไว 293,880 บาท เพื่อจาย
เปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 24,490 บาท / 12 เดือน
(2) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งไว 137,400 บาท เพื่อ
จายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เดือนละ11,450บาท /12เดือน
(3) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 172,560 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 14,380 บาท / 12 เดือน
(4) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร ตั้งไว 119,400 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร เดือนละ 9,950 บาท / 12 เดือน
(5) เงินเดือนพนักงานสวนตํา บล ตําแหนง นิติกร ตั้งไว 157,920 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกร เดือนละ 13,160 บาท / 12 เดือน
(6) เงิน เดือนพนัก งานสวนตํา บล ตํา แหน ง เจา พนัก งานธุรการ ตั้ง ไว 128,400 บาท เพื่อจา ยเป น
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เดือนละ 10,700 บาท / 12 เดือน
(7) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน ตั้งไว 105,600 บาท เพื่อจายเปน
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 8,800 บาท / 12 เดือน
(8) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา หนาที่บันทึกขอมูล ตั้งไว 104,880 บาท เพื่อจายเปน
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล เดือนละ 8,740 บาท / 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 123,120 บาท แยกเปน
(1) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง ใหแกนักบริหารงาน
องคการบริหารสวนตําบล เดือนละ 3,500 บาท / 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
เรื่องหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินประจําตําแหนง และการรับเงินประจําตําแหนงของนักบริหารงาน อบต. และระดับ 7
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ตั้งไว 9,120 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน เดือนละ 760 บาท รวม 12 เดือน
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(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร เดือนละ 1,500 บาท/12 เดือน
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เดือนละ1,500 บาท/12 เดือน
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ตั้งไว 18,000
บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ
1,500 บาท/12 เดือน
(6) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งไว 18,000
บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล เดือนละ
1,500 บาท/12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ตั้งไว 44,520 บาท
(1) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ตั้งไว 19,200 บาท เพื่อจายเปน
คาเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน เดือนละ 1,600 บาท/12 เดือน
(2) เงินเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงานสวนตํา บล ตําแหนง นิติกร ตั้งไว 3,600 บาท เพื่อจายเปนคาเงินเพิ่ม
คุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นิติกร เดือนละ 300 บาท/12 เดือน
(3) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ตั้งไว 6,000
บาท เพื่อจายเปนเงิน เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เดือนละ
500 บาท รวม 12 เดือน
(4) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร ตั้งไว 9,120 บาท เพื่อจายเปน เงินเพิ่ม
คุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง บุคลากร เดือนละ 760 บาท/12 เดือน
(5) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการตั้งไว 1,800 บาท เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ เดือนละ150 บาท/12 เดือน
(6) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนงเจาพนักงานพัฒนาชุมชน ตั้งไว 2,400 บาท เพื่อจาย
เปน เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 200 บาท/12 เดือน
(7) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตํา บล ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล ตั้งไว 2,400 บาท เพื่อจาย
เปน เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล เดือนละ 200 บาท/12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา )
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว 533,280 บาท
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 533,280 บาท
คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 425,280 บาท
(1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ตั้งไว 104,880 บาท เพื่อจายเปน
เงินคาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ เดือนละ 8,740 บาทรวม 12 เดือน
(2) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง ตั้งไว 64,080 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง เดือนละ 5,340 บาท รวม 12 เดือน
(3) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ ตั้งไว 64,080 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ เดือนละ 5,340 บาท รวม 12 เดือน
(4) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม ตั้งไว 64,080 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแกพนักงานจาง
ทั่วไป ตําแหนง ยาม เดือนละ 5,340 บาท รวม 12 เดือน
(5) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนตกแตงสวน ตั้งไว 64,080 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจางใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนตกแตงสวน เดือนละ 5,340 บาท รวม 12 เดือน
(6) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถเอนกประสงค ตั้งไว 64,080 บาท เพื่อจายเปน
เงินคาจางใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถเอนกประสงค เดือนละ 5,340 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
ตั้งไว 108,000 บาท
(1)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ เดือนละ1,500 บาท รวม 12 เดือน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อ
จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง นักการภารโรง เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถ ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อ
จายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถเดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงิน
เพิ่ม การครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ยาม เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนตกแตงสวน ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อ
จายเปนเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนตกแตงสวน เดือนละ 1,500 บาท
รวม 12 เดือน
(6) เงินเพิ่ม การครองชีพ ชั่วคราวพนัก งานจา งทั่วไป ตํา แหนง พนัก งานขับ รถเอนกประสงค ตั้ง ไว
18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานขับรถเอนกประสงค
เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ตั้งไว 8,025,450 บาท แยกเปน
คาตอบแทน
ตั้งไว 4,050,800 บาท
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, และเลขานุการสภาฯ ตั้งไว 3,441,600 บาท
(1) คาตอบแทนประธานสภาฯ ตั้งไว 134,640 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนประธานสภาฯ เดือนละ11,220 บาท รวม 12 เดือน
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาฯ ตั้งไว 110,160 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนรองประธานสภาฯ
เดือนละ 9,180 บาท รวม 12 เดือน
(3) คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ ตั้งไว 3,110,400 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ เดือนละ
7,200 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 36 คน
(4) คาตอบแทนเลขานุก ารสภาฯ ตั้ง ไว 86,400 บาท เพื่อ จา ยเปน เงิน คา ตอบแทนเลขานุก ารสภาฯ
เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.2 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
ตั้งไว 120,000 บาท
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน
ผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ตามที่ไดรับมอบหมาย
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คาประโยชนตอบแทนอื่น ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนเงิน คา ประโยชนตอบแทนอื่น ใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่มีสิทธิ์ที่จะไดรับ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.3 ประเภท คาเบี้ยประชุม
ตั้งไว 144,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ตั้งไว 114,000บาท เพื่อจายคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ครั้ง
ละ 200 บาท/15 ครั้ง จํานวน 38 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุม ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการและ
อนุกรรมการ เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ครั้ง 200 บาท/คน/ครั้งตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.4 ประเภทเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 20,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายคาตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่มีสิทธิ์ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.3.5 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 55,200 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 55,200 บาท เพื่อจายเปนคาเชาบานผูมีสิทธิ์ซึ่งมี
สิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.6 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว 20,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา และผูที่มีสิทธิ์ ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.7 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 200,000 บาท
(1) เพื่อจา ยเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจา ยคารัก ษาพยาบาลสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูที่มีสิทธิ์ พรอมทั้งบุคคลในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.8 ประเภทเงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง และจัดซื้อจัดจาง ตั้งไว 50,000 บาท
(1) เปนเงินตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจการจาง และจัดซื้อจัดจาง ตั้งไว 50,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาตอบแทน )

คาใชสอย
ตั้งไว 2,577,900 บาท
1.3.9 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 1,044,400 บาท
(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง
ๆในการเขา รั บ การฝก อบรม ประชุม สั ม มนาตา ง ๆ สํา หรับ คณะผู บ ริหาร สมาชิก สภาฯ พนั ก งานสวนตํา บล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูมีสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คาบริการการใชอินเตอรเน็ตตําบล ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคาบริการการใชงานตามโครงการ
อินเตอรเน็ตตําบลและคาบริการเชาพื้นที่เว็บไซต ของ อบต. โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 97 ลําดับที่ 4

(3) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา และคาธรรมเนียมศาล ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คําสั่งศาล และคาธรรมเนียมศาล
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(4) คาจางเหมาแมบาน ตั้งไว 58,800 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาแมบานทําความสะอาดภายในสํานักงาน
อบต. เดือนละ 4,900 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 1 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(5) คาจางเหมาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานศูนยออกกําลังกายตานยาเสพติดชุมชนบานสรางแกว ตั้งไว 25,200
บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานศูนยออกกําลังกายตานยาเสพติดชุมชนบานสรางแกว เดือนละ 2,100
บาท รวม 12 เดือน จํานวน 1 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(6) คาจางเหมาจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมา
จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(7) คาจัดทําเว็บไซตเครือขายสําหรับหนวยงานราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อ
เปนเชื่อมโยงกับเว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเหมาจัดทําเว็บไซต
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(8) คา ประกันภัย ตั้ง ไว 5,000 บาท เพื่อจา ยเปนคา ประกันภัยภาคบัง คับ ตามพระราชบัญญัติคุม ครอง
ผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(9) ค า จ า งเหมาบริ ก ารเจ า หน า ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านหน ว ยบริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น อบต. โพธิ์ ไ ทร (EMS)
ตั้งไว 384,000 บาท เพื่อจายเปนคาตอบแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน อบต. โพธิ์ไทร
(EMS) จํานวน 8 คน คาตอบแทนคนละ 4,000 บาท /เดือน เปนเงิน 32,000 บาท / เดือน รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(10) คาใชจายในการขอถอนสภาพที่ดิน สาธารณประโยชนตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อขอถอน
สภาพที่ดินสาธารณประโยชนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(11) คาใชจา ยซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผูยากไร และผูดอยโอกาส ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจา ย
ซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับประชาชนผู ยากไร และผูดอยโอกาส ตามโครงการบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชัน 84
พรรษา
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)

(12) คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป ตั้งไว 176,400 บาท เพื่อจา ยเปน คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป
จํานวน 3 คน คาตอบแทนคนละ 4,900 บาท /เดือน เปนเงิน 14,700 บาท / เดือน รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.10 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 100,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ หรือคาบํารุงรักษาซอมแซมทรัพยสินอื่นๆตั้งไว 100,000 บาท
เพื่ อ ให ส ามารถใช ง านได ต ามปกติ เช น วั ส ดุ ต า ง ๆ รถจั ก รยานยนต เครื่ อ งพิ ม พ ดี ด เครื่ อ งอั ด สํ า เนา
เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ อุปกรณออกกําลังกายศูนยออกกําลังกาย ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 104 ลําดับที่ 40
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1.3.11 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 1,013,500 บาท แยกเปน
(1) รายจายคารับรอง ตั้งไว 95,000 บาท แยกเปน
(1.1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล
(1.2) คา รั บ รองในการประชุม สภาทองถิ่ นหรือคณะกรรมการหรื อคณะอนุ ก รรมการที่ ไ ดรั บ แต ง ตั้ง ตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตั้งไว 70,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คาใชจายในการจัดงาน จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน จัดงานรณรงค และพิธีเปด
ตางๆ ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน จัด กิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขันจัดงาน
รณรงค และพิธีเปดตางๆ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) คาใชจายในการฝกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรหนวยกูชีพ และทัศนะศึกษาดูงาน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อ
จายเปนคาใชจายในการฝกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรหนวยกูชีพและทัศนะศึกษาดูงานของศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
* แผนสามป หนาที่ 89 ลําดับที่ 4

(4) ค า ใช จ า ยตามโครงการ อบรม / รณรงค ประชาสั ม พั น ธ ก ารป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
ตั้ง ไว 30,000 บาท เพื่อ จ า ยเป น คา ใช ใ นการฝ ก อบรม ตามโครงการรณรงค ประชาสั ม พัน ธก ารป องกั นและ
ปราบปรามยาเสพติดตําบลโพธิ์ไทร ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
* แผนสามป หนาที่ 93 ลําดับที่ 1

(5) คาใชจายตามโครงการรณรงค ประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตัง้ ไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค ประชาสัมพันธ
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
* แผนสามป หนาที่ 84 ลําดับที่ 1

(6) คาใชจายฝกอบรมโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (ระยะที่ 5) เพื่อการปลูกจิตสํานึกใหกับ
พนักงานไดรักษาความสะอาด ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงค
* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 85 ลําดับที่ 3
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(7) คาใชจายโครงการฝกอบรม/ทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพฯ อปพร. อบต.โพธิ์ไทร 2554 ตั้งไว 150,000 บาท
เพื่อฝกอบรม ทวบทวนความรูใหกับเจาหนาที่ อปพร. อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
* แผนสามป หนาที่ 94 ลําดับที่ 4

(8) คาใชจายโครงการลดอุบัติเหตุทางทองถนน ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายในตามโครงการการลดอุบัติเหตุ
ในเทศกาลปใหมและวันสงกรานตภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(00252)
* แผนสามป หนาที่ 95 ลําดับที่ 3

(9) คาใชจายในการดําเนิ นงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจําตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 40,000
บาท เพื่อการดําเนินงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321) * แผนสามป หนาที่ 66 ลําดับที่ 5

(10) คา ใชจา ยโครงการปลูก ตนไม ตั้ง ไว 50,000 บาท เพื่อจา ยตามโครงการปลูก ตนไม เปน การอนุรัก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
* แผนสามป หนาที่ 84 ลําดับที่ 3

(11)คาใชจายในการจัดฝกอบรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทํางานบริการสังคม ตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจาย
เปนคาฝกอบรมฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดทํางานบริการสังคม
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(00252)
* แผนสามป หนาที่ 93 ลําดับที่ 2

(12) คา ใชจายในการจัด ทํา ประชาคมและแผนชุมชนของหมูบา น ตั้ง ไว 28,500 บาท เพื่อคาใชจา ยจัดทํา
ประชาคมและแผนชุมชนของหมูบานภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 98 ลําดับที่ 7

(13) คาใชจายโครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูง อายุภายในเขตตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อคาใชจาย
โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุภายในเขตตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
* แผนสามป หนาที่ 88 ลําดับที่ 5

(14) คาใชจายโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อคาใชจาย
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
* แผนสามป หนาที่ 88 ลําดับที่ 7

(15) คาใชจายโครงการสนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อคาใชจาย
สนับสนุนการดําเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
* แผนสามป หนาที่ 91 ลําดับที่ 7

44

(16) คาใชจายศูนยสงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในชุมชน ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อคาใชจายศูนยสงเสริม
และฟนฟูสมรรถภาพผูพิการในชุมชน
* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)

(17) คาใชจายจัดงานกิจกรรมทางรัฐพิธีการตางๆ เปนเงิน 20,000 บาท เพื่อจายในกิจกรรมทางรัฐพิธีการ
ตางๆ

* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(18) คาใชจายการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อ
พัฒนาประสิท ธิภาพการปฏิ บัติง านและการแลกเปลี่ย นเรีย นรู คณะผูบ ริหาร สมาชิก สภาฯ พนัก งานส วนตํา บล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่มีสิทธิ์ที่จะไดรับ
* ตั้งจายจากเงินรายได *ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 100 ลําดับที่ 7

1.3.12 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆตั้งไว 420,000 บาท
แยกเปน
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 170,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง หรือผูมีสิทธิ์
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คาใชจายในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล พื้นฐานราษฎรเพื่อการพัฒนาชนบท (จปฐ.) ตั้งไว 80,000 บาท
เพื่อใชเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดเก็บ และบันทึกขอมูล จปฐ. และคาคูมือ จปฐ. ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ตามอัตราและหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด ( คาจัดเก็บในอัตราไมเกินเลมละ 15 บาท และบันทึกขอมูล จปฐ. ใน
อัตราไมเกินเลมละ 8 บาท )
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 32

(3) คาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูตองหา ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อใชเปนคาใชจายคาเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผูต องหาใน
กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(4) คาใชจายในการออกบริการประชาชน ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ตามโครงการ อบต. พบประชาชน ในทุกหมูบานภายในตําบลโพธิ์ไทร ตามรายละเอียดโครงการ)
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 100 ลําดับที่ 9

(5) คาใชจายคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลัย ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจาย
ในการจัดพิธีการตางๆ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(6) คาใชจายในการเลือกตั้ง ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดการเลือกตั้ง ผูบริหาร,สมาชิกสภาฯในกรณี
แทนตําแหนงวาง
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 99 ลําดับที่ 5 หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาใชสอย )

คาวัสดุ
ตั้งไว 1,396,750 บาท
1.3.13 ประเภทวัสดุสํานักงาน
ตั้งไว 200,000 บาท
(1) คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณที่ใชในสํานักงาน อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว 200,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวั สดุ
อุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใชในสํานักงาน เชน สิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพ กระดาษ แฟม ปากกา
ดินสอ สมุด ไมบรรทัด ยางลบ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่มรวมถึงอุปกรณที่ใชโดยสภาพเมื่อใชแลวสิ้นเปลือง ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 25

1.3.14 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ตั้งไว 20,000 บาท
(1) คาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ แกวน้ํา ขวดน้ําพลาสติก ตางๆ ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00110)

* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 29

1.3.15 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง
ตั้งไว 50,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ตั้งไว 50,000บาท เชน แบตเตอรี่ ยางนอก– ใน ตลับลูกปน หัวเทียน เบาะ
กระจก ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 28

1.3.16 ประเภทวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ตั้งไว 370,000 บาท
(1) คาจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นของ อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว 250,000 บาทเพื่อจายเปนเงินคาวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชในราชการหรือกิจการตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คา จัดซื้อวัส ดุน้ํา มันเชื้อเพลิงและหลอลื่นของศูนยบริก ารการแพทยฉุก เฉินตํา บลโพธิ์ไ ทร (EMS)
ตั้ง ไว 120,000 บาท เพื่ อจ า ยเปน เงิน ค า จั ด ซื้อ วั ส ดุ เชื้ อ เพลิ ง และหล อลื่ น สํ า หรั บ ใช ใ นราชการหรือ กิ จการของ
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินตําบลโพธิ์ไทร (EMS)
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

1.3.17 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร หรือการแพทย
ตั้งไว 140,000 บาท
(1) คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทยของ อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปน
คาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑปองกันโรคตาง ๆ การบริการสาธารณสุขงานควบคุมโรค เชน น้ํายา วัคซีน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 30

46

(2) คาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณวิทยาศาสตรหรือการแพทยของศูนย บริการการแพทยฉุกเฉินตําบลโพธิ์ไทร (EMS)
ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณทางการแพทย เชน ไม กระดานรองหลัง,เฝอกคอชนิดแข็ง,สาย
รัดตรึงผูบาดเจ็บ, พลาสเตอรปดแผล, ผากอซ, กรรไกร, หนากากชวยหายใจ ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 30

1.3.18 ประเภทวัสดุการเกษตร

ตั้งไว 300,000 บาท

(1) คาซื้อวัสดุการเกษตร ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืชและสัตว อาหารสัตว พันธุพืช พันธุขาว พันธุสัตว ปุย วัสดุเพาะชํา กระถางตนไม กรรไกรตัดหญา ตนไม
ประดับ และโครงการเกษตรอินทรีย ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร (00321)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 33

1.3.19 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 60,000 บาท
(1) คาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรของ อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร เชน ปายกระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี แปรงสี ผาเขียนปาย ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเทป แผน
ซีดี รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ภาพถายตาง ๆ ปฏิทิน และสื่อประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต.โพธิ์ไทร ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 31

1.3.20 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร
ตั้งไว 100,000 บาท
(1) คาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล เทปบันทึกขอมูล หัวพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่น ๆ อุปกรณเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 26

1.3.21 ประเภทวัสดุเครื่องแตงกาย
ตั้งไว 155,000 บาท
(1) คาจัดซื้อเครื่องแตงกาย อปพร. ตั้งไว 150,000 บาทเพื่อเปนคาเครื่องแบบ อปพร.เชน เสื้อ กางเกง รองเทา
หมวก เข็มขัด ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

(2) คาจัดซื้อเสื้อสะทอนแสง อปพร.ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเสื้อสะทอนแสง อปพร. จํานวน 10
ตัวๆละ 500 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
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1.3.22 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 1,750 บาท
(1) คาจัดซื้อไฟฉายสปอตไลท ตั้งไว 1,750 บาท จํานวน 5 อันๆละ 350 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อไฟ
ฉายสปอตไลทใชในการปฏิบัติงาน อปพร.
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 27หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาวัสดุ )

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว 220,000 บาท แยกเปน
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว 160,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาไฟฟา ตั้งไว 160,000 บาท เพื่อจายคาไฟฟาสําหรับอาคารสถานที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
สวนสุขภาพ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.4.2 ประเภทคาโทรศัพท
ตั้งไว 50,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาโทรศัพท ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายคาโทรศัพทสําหรับติดตอหนวยงานราชการ องคกร
บุคคล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติราชการ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.4.3 ประเภทคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว 10,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว 10,000 บาท ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาสาธารณูปโภค )

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว 573,000 บาท
แยกเปน
1.5.1 หมวดเงินอุดหนุนหนวยงานของรัฐ หรือองคกรเอกชนในกิจกรรมอันเปนสาธารณะประโยชน
ตั้งไว 573,000 บาท
อุดหนุนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
ตั้งไว 150,000 บาท
(1 ) อุดหนุนที่ทํา การปกครองอําเภอพิบูล มัง สาหาร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตาม
โครงการจัดงานเกี่ยวกับกิจกรรมของกาชาดอําเภอและจังหวัด ประจําป 2555 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38

(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(2) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมของกาชาดจังหวัด ประจําป 2555 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38

(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)
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(3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการ
ศูนยปองกันและแกไขปญหาตานยาเสพติดและพัฒนาหมูบาน / ชุมชน ปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอําเภอพิบูลมังสาหาร ประจําป 2555 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(4) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนตามโครงการศูนยปองกันและ
แกไขปญหาตานยาเสพติดและพัฒนาหมูบาน / ชุมชน ปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี ประจําป 2555 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(5) อุดหนุน อบต.กุดชมภู และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว 38,000
บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนในการดําเนินกิจการของศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ อปท. ประจําป 2555
ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38

(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(6) อุดหนุนโครงการจัดงานงานรัฐพิธีและงานประเพณีทางศาสนา ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุน
ในการจัดงานงานรัฐพิธีและงานประเพณีทางศาสนา ประจําป 2555
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38

(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(7) อุดหนุนโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ ตั้งไว 9,000 บาท
อปท.สนับสนุน ศูนยอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนอําเภอ ประจําป 2555
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)
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(8) อุดหนุนโครงการอบรมประชาชนหลักสูตรหมูบานปลอดยาเสพติด และฝกอบรมทบทวน ตํารวจชุมชน
ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายอบรมประชาชนหลักสูตรหมูบานปลอดยาเสพติด และฝกอบรมทบทวน ตํารวจชุมชน
ประจําป 2555
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน(00252)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38

(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใหแก อปท. ตั้งไว 8,000 บาท เพื่อจายคาอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการใหแก อปท.
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) * แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
ตั้งไว 423,000 บาท
(1) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 190,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข จํานวน 19 หมูบาน ๆ ละ 10,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
* แผนสามป หนาที่ 90 ลําดับที่ 5

(2) อุดหนุนหอกระจายขาวประจําหมูบาน ตั้งไว 95,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายหอกระจายขาวหมูบาน
ใน เขต อบต โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
* แผนสามป หนาที่ 97 ลําดับที่ 2

(3) อุดหนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน ตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
* แผนสามป หนาที่ 88 ลําดับที่ 9

(4) อุดหนุนกิจกรรมการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 38,000 บาท เพื่อจาย
อุดหนุนกิจกรรมการดําเนินงานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน (00252)
* แผนสามป หนาที่ 96 ลําดับที่ 2
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2. รายจายเพื่อการลงทุน
2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1.1 หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

ตั้งไวรวม
ตั้งไว
ตั้งไว
ตั้งไว

293,600 บาท
293,600 บาท
293,600 บาท
170,500 บาท

1.จัดซื้อ ตูเก็บเอกสาร ตั้งไว 5,500 บาท ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน จํานวน 1 ตู ๆละ 5,500 บาท
เพื่อใชในการเก็บเอกสารกิจการพาณิชยตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

2. คา จัดซื้อเกา อี้ พ ลาสติก ตั้ง ไว 45,000 บาท จํา นวน 300 ตัว ๆ ละ 150 บาท เพื่อใชใ นงานบริก าร
ประชาชนภายในองคการบริหารตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

3. คาเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว 30 แผน/นาที ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อใชในสํานักงานในการ
ถายเอกสารปฏิบัติงาน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 5,200 บาท
4. เครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิดLEDขาวดํา (18หนา/นาที) ตั้งไว 5,200 บาท จํานวน 1 เครื่องๆละ
ราคา 5,200 บาท เพื่อใชในการพิมพงาน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 100 ลําดับที่ 10

ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ตั้งไว 35,000 บาท
1.จัดซื้อกลองวงจรปด CCTV ตั้งไว 35,000 บาท จํานวน 1 ชุด ๆละ35,000 บาท เพื่อใชในการรักษาความ
สงบเรียบรอยสถานที่ราชการ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 101 ลําดับที่ 19

ครุภัณฑงานบานงานครัว
ตั้งไว 10,900 บาท
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบเข็น ตั้งไว 10,900 บาท จํานวน 1 เครื่องๆละ10,900 บาท เพื่อใชในการตัดหญา
ภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
* แผนสามป หนาที่ 101 ลําดับที่ 22
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ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 72,000 บาท
1.คาจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ ระบบVHF/FMชนิดมือถือ 5วัตต ตั้งไว 72,000บาท จํานวน 6 เครื่อง ๆละ12,000 บาทเพื่อใช
ในการสื่อสารทางราชการภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได
* ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
* แผนสามป หนาที่ 100 ลําดับที่ 11
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการคลัง
……………………………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจาย ทั้งสิ้น 1,530,800 บาท แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม 1,519,800 บาท แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว 1,023,600 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 759,960 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง ตั้งไว 243,840 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักสวนตําบล ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง เดือนละ 20,320 บาท / 12 เดือน
(2) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว 128,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ 10,700 บาท/12 เดือน
(3) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งไว 154,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล เจาพนักงานการเงินและบัญชี เดือนละ 12,840 บาท/12 เดือน
(4) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ตั้งไว 126,480 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล นักวิชาการพัสดุ เดือนละ 10,540 บาท / 12 เดือน
(5) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได ตั้งไว 107,160 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล เจาหนาที่จัดเก็บรายได เดือนละ 8,930 บาท/12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.2 ประเภทคาจางประจํา

ตั้งไว 174,840 บาท

(1) เงินเดือนลูกจางประจํา ตําแหนง เจาหนาที่การเงินและบัญชี ตั้งไว 174,840 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
ใหแกลูกจางประจํา เดือนละ 14,570 บาท / 12 เดือน รวม 174,840 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ

ตั้งไว 88,800 บาท

เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 72,000 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเงิ นและบัญชี ตั้งไว 18,000
บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี เดือนละ
1,500 บาท รวม 12 เดือน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ตั้ งไว
18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ เดือนละ 1,500 บาท
รวม 12 เดือน
(4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา หนาที่จัดเก็บรายได ตั้งไว 18,000
บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได เดือนละ
1,500 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.4. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ตั้งไว 16,800 บาท
(1) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งไว 7,200 บาท เพื่อ
จายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เดือนละ 600 บาท รวม 12 เดือน
(2) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ตั้งไว 7,200 บาท เพื่อจายเปน
เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เดือนละ 600 บาท รวม 12 เดือน
(3) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจา หนาที่จัดเก็บรายได ตั้งไว 2,400 บาท เพื่อ
จายเปนเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ เดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา )

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว 181,200 บาท แยกเปน
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 181,200 บาท
คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 145,200 บาท
(1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ ตั้งไว 72,600 บาท เพื่อจายเปนเงินคาจาง
ใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ เดือนละ 6,050 บาท / เดือน รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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(2) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได ตั้งไว 72,600 บาท เพื่อจายเปน
เงินคาจางใหแก พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได เดือนละ 6,050 บาท / เดือน
รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
ตั้งไว 36,000 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ เดือนละ 1,500 บาท
รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได เดือนละ 1,500 บาท
รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาจางชั่วคราว)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ตั้งไว 315,000 บาท
คาตอบแทน
ตั้งไว 115,000 บาท
แยกเปน
1.3.1 ประเภทคาเชาบาน
ตั้งไว 55,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาเชาบาน ตั้งไว 55,000 บาท เพื่อจายคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิ์ ซึ่งเบิก
ไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.2 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว 10,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว 10,000 บาทเพื่อจายเปนเงินชวยเหลือบุตรใหแกพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางและผูที่มีสิทธิ ซึ่งเบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.3 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

ตั้งไว 50,000 บาท

(1) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 50,000 บาทเพื่อจายคารักษาพยาบาลแกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูมีสิทธิ์ พรอมทั้งบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาตอบแทน )
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คาใชสอย
ตั้งไว 200,000 บาท แยกเปน
1.3.4 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว
50,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมตางๆ ตั้งไว 50,000 บาท คาลงทะเบียนในการเขา รับการฝกอบรม ประชุม
สัมมนา ตาง ๆ สําหรับ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.5 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นตั้งไว 150,000 บาท แยกเปน
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา เชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม สัม มนาสําหรับ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางหรือผูมีสิทธิ์ ซึ่งเบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

(2) คาใชจายในการจัดโครงการคืนกําไรใหแกผูเสียภาษี ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
โครงการคืนกําไรใหแกผูเสียภาษีในเขตพื้นที่ตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
* แผนสามป หนาที่ 99 ลําดับที่ 6

(3) คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษี
ตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
* แผนสามป หนาที่ 100 ลําดับที่ 6
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาใชสอย )

คาวัสดุ
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
1.6 หมวดรายจายอื่น
2. รายจายเพื่อการลงทุน
2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1.1 หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
1. จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตั้งไว
เพื่อเก็บเอกสารการเบิกจายเงินของทางราชการ

ตั้งไว
- บาท
ตั้งไว
- บาท
ตั้งไว
- บาท
ตั้งไว
- บาท
ตั้งไวรวม 11,000 บาท
ตั้งไว
11,000 บาท
ตั้งไว
11,000 บาท
11, 000 บาท จํานวน 2 ตู ๆละ 5,500 บาท

* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนโยธา
......................................................................
ตั้งงบประมาณรายจาย ทั้งสิ้น
5,488,570 บาท
1. รายจายประจํา
ตั้งไว รวม 5,047,570 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว 598,680 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 537,480 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา ตั้งไว 243,840 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา เดือนละ 20,320 บาท จํานวน 12 เดือน รวม 243,840 บาท
(2) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา ตั้งไว 109,680 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา เดือนละ 9,140 บาท / 12 เดือน รวม 109,680 บาท
(3) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ชางโยธา ตั้งไว 76,800 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล ตําแหนง ชางโยธา เดือนละ 6,400 บาท / 12 เดือน รวม 76,800 บาท
(4) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่ประปา ตั้งไว 107,160 บาท เพื่อจายเปนเงินเดือน
ใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่ประปา เดือนละ 8,930 บาท /12 เดือน รวม 107,160 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 54,000 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง ชางโยธา เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 18,000 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่การประปา เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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1.1.3ประเภทเงินเพิ่มคุณวุฒิ
ตั้งไว 7,200 บาท
(1) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 2,400 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคุณวุฒิใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นายชางโยธา เดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน
(2) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 2,400 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคุณวุฒิใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง ชางโยธา เดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน
(3) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 2,400 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคุณวุฒิใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง เจาหนาที่การประปา เดือนละ 200 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา)

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไว 693,120 บาท
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง
ตั้งไว 693,120 บาท
คาจางพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งไว 156,720 บาท
(1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา ตั้งไว 81,480 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแก
พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา เดือนละ 6,790 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประปา ตั้งไว 75,240 บาท เพื่อจายเปน
คาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประปา เดือนละ 6,270 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
ตั้งไว 40,080 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 16,920 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยชางไฟฟา เดือนละ 1,410 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 23,160 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ประปา เดือนละ 1,930 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 384,480 บาท
(1) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา ตั้งไว 256,320 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแก
พนักงานสูบน้ํา เดือนละ 5,340 บาท / เดือน รวม 12 เดือน จํานวน 4 คน
(2) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตํา แหนง คนงานทั่วไป ตั้งไว 128,160 บาท เพื่อจายเปนคาจางใหแก
พนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป เดือนละ 5,340 บาท / เดือน รวม 12 เดือน จํานวน 2 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง
ตั้งไว 108,000 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา ตั้งไว 72,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง พนักงานสูบน้ํา เดือนละ 1,500 บาท รวม 12
เดือน จํานวน 4 คน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป ตั้งไว 36,000 บาท เพื่อจาย
เปนเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว ใหแกพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง คนงานทั่วไป เดือนละ 1,500 บาท รวม 12
เดือน จํานวน 2 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งไว 3,840 บาท
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง พนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 3,840 บาท เพื่อ
จายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจ ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเดน เดือนละ 320 บาท
รวม 12 เดือน จํานวน 1 คน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาจางชั่วคราว)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ตั้งไว 1,370,000 บาท
คาตอบแทน
ตั้งไว 120,000 บาท
1.3.1 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 80,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงาน
สวนตําบล, ลูกจางประจํา, พนักงานจาง, และผูมีสิทธิ์พรอมทั้งบุคคล ในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกไดตามระเบียบ
กําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.3.2 ประเภทเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว 40,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว 40,000 บาท เพื่อจายคาตอบแทนใหแก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่มีสิทธิ์ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาตอบแทน )

คาใชสอย
ตั้งไว 750,000 บาท
1.3.3 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 100,000 บาท
(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ ตั้งไว 80,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตาง
ๆในการเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนา สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และผูที่มีสิทธิ์
ซึ่งเบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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(2) คาจางเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ ให
ผูรับจางทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดในกิจการของ อบต. โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.3.4 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
ตั้งไว 600,000 บาท แยกเปน
(1) คา ใชจ า ยในการบํา รุง รัก ษาหรือ ซอ มแซมที่ ดิน และสิ่ง กอ สร า ง ตั้ ง ไว 200,000 บาท เพื่ อจ า ยเป น
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง ใหใช งานไดตามปกติ เชน ซอมแซมถนน สะพาน ทอเหลี่ยม
อาคารสิ่งกอสราง ไฟฟาสัญจร ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหายภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 59 ลําดับที่ 71

(2) คาใชจายในการซอมและบํารุงรักษาคลองสงน้ําสถานีสูบดวยไฟฟา ตั้งไว 300,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการซอมและบํารุงรักษาคลองสงน้ําสถานี สูบน้ําดวยไฟฟาในเขตตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 59 ลําดับที่ 71

(3) คาใชจายในการซอมและบํารุงประปาภายในตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การซอมและบํารุงรักษาประปาภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 59 ลําดับที่ 71

1.3.5 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ตั้งไว 50,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พักและคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ประชุม สัมมนา
สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง และผูที่มีสิทธิ์ซึ่งเบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาใชสอย )

คาวัสดุ
ตั้งไว 500,000 บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 100,000 บาท
(1) คาใชจายจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ตั้งไว 100,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
หลอดไฟ สายไฟ บัลลารต สตาสเตอร ฟวส เทปพันสายไฟ ปลั๊ก สวิตซ ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได* * ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 27

1.3.7 ประเภทวัสดุกอสราง
ตั้งไว 400,000 บาท
(2) คาจัดซื้อวัสดุกอสราง ตั้งไว 400,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวั สดุ อุปกรณ กอสรางตาง ๆ เชน
ปูนซีเมนต ทราย หิน เหล็ก ยางมะตอยสําเร็จรูป ไม สี ทอ ตะปู คอน คีม สวาน เลื่อย จอบ เสียม ทอน้ํา หินลูกรังและอุปกรณ
ประปา ทอตางๆฯลฯ และใชในการซอมและบํารุงสิ่งกอสราง
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาวัสดุ )
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1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว 1,000,000 บาท
1. เพื่อจายเปนคาไฟฟา ตั้งไว 1,000,000 บาท เพื่อจายคาไฟฟาสัญจรและไฟฟาสถานีสูบน้ําภายใน ตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว 1,385,770 บาท
อุดหนุนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
ตั้งไว 1,385,770 บาท
1.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานปากโดม หมูที่ 1 ตั้งไว 122,390 บาท เพื่อจายเปนคา
แผนก แรงต่ําภายนอก
- พาดสายดับไฟถนนดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 1,440 เมตร จํานวน 1 สาย
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 2* 36 วัตต จํานวน 13 ชุด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)

* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 3

2.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานโพธิ์ไทร หมูที่ 2 (ศาลาประชาคม) ตั้งไว 83,150 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนกแรงต่ําภายนอก
- พาดสายดับไฟถนนดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 950 เมตร จํานวน 1 สาย
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 2* 36 วัตต จํานวน 9 ชุด
- ติดตั้งมิเตอร 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท ขนาด 15(45) แอมป พรอมอุปกรณตามแบบมาตรฐานของ
กฟภ. จํานวน 1 ชุด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 3

3.โครงการขยายเขตไฟฟา บานทาชาง หมูที่ 3 ตั้งไว 218,850 บาท เพื่อจายเปนคาแผนกแรงต่ํา

ภายนอก
- ปกเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จํานวน 25 ตน พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระยะทาง 860
เมตร จํานวน 2 สาย
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่

4.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ( บานดอนขี้กา ) หมูที่ 7 ตั้งไว 75,690 บาท เพื่อจายเปนคา
แผนกแรงต่ําภายนอก
- พาดสายดับไฟถนนดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 800 เมตร จํานวน 1 สาย
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 2* 36 วัตต จํานวน 9 ชุด
- ติดตั้งมิเตอร 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท ขนาด 15(45) แอมป พรอมอุปกรณตามแบบมาตรฐานของ
กฟภ. จํานวน 1 ชุด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)

* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 3
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5.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะ บานสรางแกว หมูที่ 8 ตั้งไว 154,980 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนกแรงต่ําภายนอก
- ปกเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จํานวน 8 ตน พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 620
เมตร จํานวน 2 สาย
- พาดสายดับไฟถนนดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 620 เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 2* 36 วัตต จํานวน 4 ชุด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 2

6.โครงการขยายเขตไฟฟา บานสนามชัย หมูที่ 9 ตั้งไว 148,160 บาท เพื่อจายเปนคาแผนกแรงต่ํา

ภายนอก
- ปกเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จํานวน 18 ตน
- พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 600 เมตร จํานวน 2 สาย
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 2

7.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะ บานสะพานโดม หมูที่ 12 ตั้งไว 152,550 บาท
เพื่อจายเปนคาแผนกแรงต่ําภายนอก
- ปกเสา คอร.ขนาด 8, 9 เมตร จํานวน 8, 3 ตน ตามลําดับ
- พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 500 เมตร จํานวน 2 สาย
- พาดสายดับไฟถนนดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 540 เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 2* 36 วัตต จํานวน 5 ชุด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 2,3

8.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะ บานคํายาง หมูที่ 14 ตั้งไว 245,460 บาท เพื่อ
จายเปนคาแผนกแรงต่ําภายนอก
- ปกเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จํานวน 23 ตน
- พาดสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 840 เมตร จํานวน 2 สาย
- พาดสายดับไฟถนนดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 520 เมตร
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 2* 36 วัตต จํานวน 7 ชุด
- ติดตั้งมิเตอร 1 เฟส 2 สาย 230 โวลท ขนาด 15(45) แอมป จํานวน 1 เครื่อง
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 2,3
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9.โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ บานทรัพยเจริญ หมูที่ 17 ตั้งไว 94,540 บาท เพื่อจายเปนคา
แผนกแรงต่ําภายนอก
- พาดสายดับไฟถนนดวยสายอลูมิเนียมหุมฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระยะทาง 1,240 เมตร จํานวน 1 สาย
- ติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 2* 36 วัตต จํานวน 9 ชุด
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 3

10.โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา บานสรางแกว หมูที่ 19 ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายคาแผนกแรงต่ํา
ภายนอก ปกเสา คอร.แรงต่ํา 8 เมตร จํานวน 9 ตน พาดสาย ระบบ 1 เฟส 2 สาย ดวยสายอลูมิเนียม ขนาดสาย 50 ต.มม.
ระยะทาง 200 เมตร จํานวน อยางละ 1 สาย
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 60 ลําดับที่ 2

1.6 หมวดรายจายอื่น
2. รายจายเพื่อการลงทุน
2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
2.1.1 คาครุภัณฑ

ตั้งไว
- บาท
ตั้งไว 441,000 บาท
ตั้งไว 441,000 บาท
ตั้งไว 140,000 บาท

ครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 5,000 บาท
1. จัดซื้อตูบานเลื่อนเก็บอุปกรณไฟฟา ตั้งไว 5,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนเก็บอุปกรณไฟฟา
จํานวน 1 หลัง เพื่อใชในการเก็บอุปกรณซอมแซมระบบประปาภายในตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ครุภัณฑการเกษตร
ตั้งไว 135,000 บาท
2. จัดซื้อ เครื่องซัมเมิส ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซัมเมิส ขนาด 1 H.P. จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท ใชในการกิจการประปาตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. จัดซื้อ เครื่องซัมเมิส ตั้งไว 37,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซัมเมิส ขนาด 1.5 H.P. จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท ใชในการกิจการประปาตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

4. จัดซื้อ เครื่องซัมเมิส ตั้งไว 48,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องซัมเมิส ขนาด 2 H.P. จํานวน 2
เครื่อง ๆ ละ 24,000 บาท ใชในงานกิจการประปาตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

5.จัดซื้อเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องปมน้ําแบบหอยโขง
ขนาด 3 แรงมา จํานวน 2 เครื่องๆ 10,000 บาท ใชในงานกิจการประปาตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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2.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 301,000 บาท
1. โครงการกอสราง ถนน ค.สล. ทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บานทาชาง ม.3 ตั้งไว 36,400 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสราง ค.สล.ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนดให
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 77 ลําดับที่ 18

2. โครงการกอสราง ถนน ค.สล. บานสรางแกว ม.6 ตั้งไว 103,500 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ค.สล. ขนาดกวาง
4 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมปายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กําหนดให
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 50 ลําดับที่ 25

3. โครงการกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค(สนามตะกรอ)บานบาฮี หมูที่ 11 ตั้งไว 72,900 บาท เพื่อจายเปน
คากอสรางลานกีฬาเอนกประสงค ค.สล.ขนาดกวาง 10 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.08 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนดให
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 90 ลําดับที่ 2

4. โครงการกอสราง รางระบายน้ํา(ทอซีก) บานสรางแกว ม.18 ตั้งไว 88,200 บาท เพื่อจายเปนคาวางทอ
ระบายน้ํา(ทอซีก)
- ซอยที่ 1 ขนาด 0.50 เมตร x 1.00 เมตร จํานวน 260 ทอน
-ซอยที่ 2 ขนาด 0.50x 1.00 เมตร จํานวน 46 ทอน ตามแบบ อบต.กําหนดให
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟาถนน(00242)
* แผนสามป หนาที่ 58 ลําดับที่ 67
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
…………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจาย ทั้งสิ้น 8,838,348 บาท
แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไวรวม 8,189,148 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว 321,240 บาท แยกเปน
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
ตั้งไว 294,840 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักบริหารการศึกษา ตั้งไว 185,160 บาท เพื่อจาย
เปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักบริหารการศึกษา เดือนละ 15,430 บาท จํานวน 12 เดือน
1.1.2 ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ตั้งไว 109,680 บาท เพื่อจายเปน
เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เดือนละ 9,140 บาท จํานวน 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ
ตั้งไว 18,000 บาท
1.2.1 เงินคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนง นักวิชาการศึกษา ตั้งไว 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาครองชีพชั่วคราวรายเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เดือนละ 1,500
บาท จํานวน 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มคุณวุฒิ
ตั้งไว 8,400 บาท
(1) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสวนตําบล ตั้งไว 8,400 บาท เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคุณวุฒิใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตําแหนง นักวิชาการศึกษา เดือนละ 700 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดเงินเดือนและคาจางประจํา )
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1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จายเพิ่มใหแกพนักงานจาง

ตั้งไว 497,124 บาท
ตั้งไว 497,124 บาท

คาจางพนักงานจาง
ตั้งไว 417,840 บาท
(1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา ตั้งไว 109,680 บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา เดือนละ 9,140 บาท รวม 12 เดือน
(2) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 38,640 บาท
เพื่อจายเปนคาจางสมทบใหแกพนักงานจางตามภารกิจที่ไดรับเงินอุดหนุนเงินเดือน/คาจางรายเดือนจากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตําแหนง ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 1,610 บาท
จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน
(3) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 166,080 บาท เพื่อจายเปนเงิน
คาจางใหแกพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก รายละเอียด ดังนี้
1. เดือนละ 7,050 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 84,600 บาท
2. เดือนละ 6,790 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 81,480 บาท
(4) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตั้งไว 39,360 บาท
เพื่อจายเป นเงินคา จา งสมทบใหแกพนัก งานจางตามภารกิจที่ไ ดรับ เงินอุดหนุนเงินเดือน/คา จา งรายเดือนจากกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ตามรายะเอียดดังนี้
1. เดือนละ 1,250 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 15,000 บาท
2. เดือนละ 630 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 7,560 บาท
3. เดือนละ 350 บาท รวม 12 เดือน จํานวน 4 อัตรา เปนเงิน 16,800 บาท
(5) คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก (ผูดูแลเด็ก) ตั้งไว 64,080 บาท เพื่อจาย
เปนเงินคาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก (ผูดูแลเด็ก) เดือนละ 5,340 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจาง

ตั้งไว 74,040 บาท

(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักวิชาการศึกษา ตั้งไว 18,000 บาท
เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราวพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ตั้งไว 38,040 บาท รวม 12 เดือน
1. เดือนละ 1,500 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 18,000 บาท
2. เดือนละ 1,670 บาท จํานวน 1 อัตรา เปนเงิน 20,040 บาท
(3) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจางทั่วไป ตําแหนง ที่ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็ก (ผูดูแลเด็ก)
ตั้งไว 18,000 บาท เดือนละ 1,500 บาท รวม 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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เงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจ
ตั้งไว 5,244 บาท
(1) เงินคาตอบแทนพิเศษพนักงานจางตามภารกิจ ตั้งไว 5,244 บาท เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ
พนักงานจางตามภารกิจ เดือนละ 437 บาท รวม 12 เดือน ที่ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานดีเดน จํานวน 1 อัตรา
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาจางชั่วคราว)

1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

ตั้งไว 4,316,584 บาท แยกเปน

คาตอบแทน
ตั้งไว 50,000 บาท
1.3.1 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตั้งไว 50,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิ์พรอมทั้ง
บุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

คาใชสอย
ตั้งไว 1,787,800 บาท
1.3.2 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ตั้งไว 246,400 บาท
(1) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตั้งไว 50,000 บาท เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน ตาง ๆ
ในการเขารับการฝกอบรม ประชุม สัมมนาตาง ๆ สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูมีสิทธิ์ซึ่งเบิกได
ตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) คาจางเหมาบริการ ตั้งไว 176,400 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 4,900 บาท จํานวน 12 เดือน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(3) คาจางเหมาบริการอยางหนึ่งอยางใด ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบริการ ใหผูรับ
จางทํากิจการอยางหนึ่งอยางใดในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในเขต อบต. โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.3.3 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว 720,000 บาท เพื่อจายเปน
(1) คาใชจายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตาง ๆ ของทองถิ่น ตั้งไว 235,000 บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการดําเนินการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และประเพณีตาง ๆ ที่สําคัญของทองถิ่ นหรือการเขารวม
กิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตาง ๆ ของหนวยงานอื่น ๆ รายละเอียดตามโครงการฯ
1.1 โครงการสนับสนุนงานบวงสรวงสมโภชพระบํารุงราษฏร (จูมมณี) และงานบุญคูณลานกุมขาวใหญ
ประจําป 2555 เปนเงิน 130,000 บาท
1.2 โครงการสืบสานงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2555 เปนเงิน 80,000 บาท
1.3 งานกิจกรรมทางรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น เปนเงิน 25,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได*ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 82 ลําดับที่ 13
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(2) คาใชจายโครงการจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงาน
ตักบาตรเทโวโรหนะของทองถิ่น ตามรายละเอียดโครงการฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 80 ลําดับที่ 4

(3) คาใชจายการจัดโครงการปฏิบัติธรรม “แสงธรรมสองใจ” ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การจัดโครงการปฏิบัติธรรม (วัดสนามชัย (ใหม) เปนเงิน 10,000 บาท ,วัดเดื่อโดม เปนเงิน 10,000 บาท และวัด
สะพานโดม เปนเงิน 10,000 บาท ) ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 80 ลําดับที่ 4

(4) คาใชจายโครงการจัดงานวันเด็ก ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กสําหรับ
สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการที่ดีของเด็กในทองถิ่น เชน คาของขวัญ อาหาร น้ําดื่ม ค าวัสดุ ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
* แผนสามป หนาที่ 91 ลําดับที่ 5

(5) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การจัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ภายในตําบลโพธิ์ไทร ตานยาเสพติด ตามรายละเอียด
โครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
* แผนสามป หนาที่ 90 ลําดับที่ 1

(6) คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 35,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
* แผนสามป หนาที่ 90 ลําดับที่ 1

(7) คาใชจายโครงการจัดงานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ ตั้งไว 60,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด
งานวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ เชน คาอาหาร น้ําดื่ม คาของขวัญ คาจัดสถานที่ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 80 ลําดับที่ 1

(8) คาใชจายโครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนใชจายใน
การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คาอาหาร น้ําดื่ม รางวัล คาจัดสถานที่ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 81 ลําดับที่ 7
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1.3.4 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว 821,400 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คา
เบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ประชุม สัมมนา
สําหรับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกไดตามระเบียบกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 791,400 บาท
2.1 คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว 27,000 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายใน
การพัฒนาครูผูดูแลเด็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2.2 คาจางเหมาจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวน
ตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 764,400 บาท เพื่อจายเปนคาจางเหมาจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด จํานวน 210 คน ๆ ละ 13 บาท / วัน จํานวน 280 วัน รายละเอียด ดังนี้
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว จํานวน 100 คน
เปนเงิน 364,000 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง
จํานวน 50 คน
เปนเงิน 182,000 บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ จํานวน 60 คน
เปนเงิน 218,400 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212 ) * แผนสามป หนาที่ 74 ลําดับที่ 2

คาวัสดุ
ตั้งไว 2,478,784 บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุอื่น ๆ
ตั้งไว 2,478,784 บาท
1. ค า จั ด ซื้ อ อาหารเสริ ม (นม) สํ า หรั บ เด็ ก นั ก เรี ย นอนุ บ าล, ป. 1 – ป. 6 ในโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 2,026,024 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล – ป. 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร จํานวน 1,012 คน ๆ ละ
7 .70 บาท / วันจํานวน 260 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
(1.1) โรงเรียนบานเดื่อสะพานโดม
จํานวน 104 คน
ตั้งไว 208,208 บาท
(1.2) โรงเรียนบานสนามชัย (พิมพประชานุกุล) จํานวน 148 คน
ตั้งไว 296,296 บาท
(1.3) โรงเรียนบานวังแคน
จํานวน 70 คน
ตั้งไว 140,140 บาท
(1.4) โรงเรียนบานทาชาง
จํานวน 75 คน
ตั้งไว 150,150 บาท
(1.5) โรงเรียนบานปากโดม
จํานวน 20 คน
ตั้งไว 40,040 บาท
(1.6) โรงเรียนบานถิ่นสําราญ
จํานวน 110 คน
ตั้งไว 220,220 บาท
(1.7) โรงเรียนบานสรางแกว
จํานวน 345 คน
ตั้งไว 690,690 บาท
(1.8) โรงเรียนบานนางาม (ผลแกวอุปถัมภ) จํานวน 140 คน
ตั้งไว 280,280 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
* แผนสามป หนาที่ 74 ลําดับที่ 3
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2. คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กระดับปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์ไทร ตั้งไว 452,760 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กปฐมวัยของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร จํานวน 210 คน ๆ ละ 7.70 บาท จํานวน 280 วัน ตามรายละเอียด
ดังนี้
(2.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว
จํานวน 100 คน ตั้งไว 215,600 บาท
(2.2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง
จํานวน 50 คน ตั้งไว 107,800 บาท
(2.3) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ
จํานวน 60 คน ตั้งไว 129,360 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
* แผนสามป หนาที่ 74 ลําดับที่ 1หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาวัสดุ )

1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไว 40,000 บาท
1.4.1 ประเภทคาไฟฟา
ตั้งไว 20,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาไฟฟา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายคาไฟฟาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.4.2 ประเภทคาน้ําประปา
ตั้งไว 20,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนคา คา น้ํา ประปา ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายคา น้ํา ประปาของศูนยพัฒนาเด็ก เล็กในสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจายทุกประเภทของหมวดคาสาธารณูปโภค )

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว 2,741,200 บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือเอกชน ในกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชน ตั้งไว 2,741,200 บาท
อุดหนุนสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
ตั้งไว 2,741,200 บาท
(1) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ตั้งไว 25,000 บาท เพื่อจายใน
การอุดหนุนโครงการงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2555 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว 10,000 บาท เพื่อจายในการอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและพิธีการ กิจกรรมตามนโยบายและงานประเพณีทางวัฒนธรรม ประจําป 2555 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)
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(3) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว 20,000 บาท เพื่อจายในการอุดหนุนโครงการ
งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประจําป 2555 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(4) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งไว 20,000 บาท โครงการจัดหาทุนสนับสนุนการแขงขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 33 ประจําป 2555 “อุบลราชธานีเกมส”
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(5) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว 30,000 บาท เพื่อจายในการอุดหนุน สภา
วัฒนธรรมอําเภอพิบูลมังสาหารตามโครงการจัดงานบวงสรวงพระบํารุงราษฎร (จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลาน กุมขาว
ใหญ ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38
(จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจใหแก อปท.ระดับจังหวัดแลว)

(6) อุดหนุนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว 5,000 บาท
เพื่อจายในการอุดหนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 38

(7) อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร ตั้ง
ไว 2,631,200 บาท เพื่อจายในการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวน
ตําบล โพธิ์ไทร จํานวน 1,012 คน ๆ ละ 13 บาท จํานวน 200 วัน ตามรายละเอียดดังนี้
(8.1) อุดหนุนโรงเรียนบานเดื่อสะพานโดม
จํานวน 104 คน ตั้งไว 270,400 บาท
(8.2) อุดหนุนโรงเรียนบานสนามชัย (พิมพประชานุกุล) จํานวน 148 คน ตั้งไว 384,800 บาท
(8.3) อุดหนุนโรงเรียนบานวังแคน
จํานวน 70 คน ตั้งไว 182,000 บาท
(8.4) อุดหนุนโรงเรียนบานทาชาง
จํานวน 75 คน ตั้งไว 195,000 บาท
(8.5) อุดหนุนโรงเรียนบานปากโดม
จํานวน 20 คน ตั้งไว 52,000 บาท
(8.6) อุดหนุนโรงเรียนบานถิ่นสําราญ
จํานวน 110 คน ตั้งไว 286,000 บาท
(8.7) อุดหนุนโรงเรียนบานสรางแกว
จํานวน 345 คน ตั้งไว 897,000 บาท
(8.8) อุดหนุนโรงเรียนบานนางาม (ผลแกวอุปถัมภ) จํานวน 140 คน ตั้งไว 364,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
* แผนสามป หนาที่ 74 ลําดับที่ 4
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1.6 หมวดรายจายอื่น
ตั้งไว 273,000 บาท
1.6.1 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 147,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวตาง ๆ
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคก ารบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร เชน แปรง ไมกวาด เขง มุง ผาปูที่นอน
ปลอกหมอน เบาะ ผาหม ถวยชาม ชอนสอม กระติกน้ํารอน ถังใสน้ํา ฯลฯ จํานวน 210 คน ๆ ละ 700 บาท
ตามรายละเอียดโครงการ
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว จํานวน 100 คน
ตั้งไว 70,000 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง
จํานวน 50 คน
ตั้งไว 35,000 บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ จํานวน 60 คน
ตั้งไว 42,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 29

1.6.2 ประเภทวัสดุการศึกษา ตั้งไว 84,000 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร เชน หนังสือเรียน หนังสือนิทาน สื่อการสอนการ
เรียน ฯลฯ จํานวน 210 คนๆ ละ 400 บาท ตามรายละเอียดโครงการ
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว จํานวน 100 คน
เปนเงิน 40,000 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง
จํานวน 50 คน
เปนเงิน 20,000 บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ จํานวน 60 คน
เปนเงิน 24,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 34

1.6.3 ประเภทวัสดุสํานักงาน ตั้งไว 42,000 บาท เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร เชน สิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพ สิ่งพิมพ กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ
สมุด ไมบรรทัด ยางลบ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้ําดื่มรวมถึงอุปกรณที่ใชโดยสภาพเมื่อใชแลวสิ้นเปลือง ฯลฯ รายละเอียด
ดังนี้ จํานวน 210 คนๆละ 200 บาท
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว จํานวน 100 คน
เปนเงิน 20,000 บาท
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาชาง จํานวน 50 คน
เปนเงิน 10,000 บาท
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ จํานวน 60 คน
เปนเงิน 12,000 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
* แผนสามป หนาที่ 103 ลําดับที่ 25
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2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว 649,200 บาท
2.1 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 649,200 บาท แยกเปน
2.1.1 หมวดคาครุภัณฑ
ตั้งไว 167,100 บาท แยกเปน
ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
ตั้งไว 153,900 บาท
(1) จัดซื้อเกาอี้พลาสติกสําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว 5,400 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับเด็กปฐมวัย
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร จํานวน 60 ตัว ๆ ละ 90 บาท
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

(2) จัดซื้อโตะระดับ 1-3 ตั้งไว 8,000 บาท จํานวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท เพื่อจายเปนคาโตะระดับ 1-3
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

(3) จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก ตั้งไว 2,600 บาท จํานวน 4 ตัวๆละ 650 บาท เพื่อจายเปนคาเกาอี้บุนวมขา
เหล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

(4) จัดซื้อโตะโพเมกาขาว ขาพับ ตั้งไว 7,600 บาท ตัวละ 1,900 บาท ขนาด 75x150 ช.ม. จํานวน 4 ตัว
เพื่อจายเปนคาซื้อโตะโพเมกาขาว ขาพับ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(5) จัดซื้อ ชั้นวางรองเทาเด็กสําหรับ ตั้งไว 7,000 บาท จํานวน 14 ชั้น ๆละ500 บาท เพื่อจายเปนคาชั้นวาง
รองเทาเด็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

(6) จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน ตั้งไว 5,500 บาท จํานวน 1 หลัง ๆละ 5,500 บาท
เพื่อเก็บเอกสารของทางราชการ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

(7) จัดซื้อโตะรับประทานอาหารสําหรับเด็ ก ตั้งไว 7,800 บาท จํานวน 6 ตัว ตัวละ 1,300 บาทเพื่อใช
โตะในการรับประทานอาหารของเด็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(8) จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา ตั้งไว 21,000 บาท จํานวน 3 เครื่องๆละ 7,000 บาท เพื่อใชในการกรองน้ํา
สะอาดสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24
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(10) จัดซื้อตูเอนกประสงค ตั้งไว 10,500 บาท จํานวน 3 หลัง ๆละ3,500 บาท เพื่อใชในการเก็บวัสดุงาน
บานงานครัว สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

(11) จัดซื้อโตะทํากิจกรรมสําหรับเด็ก โตะญี่ปุน ตั้งไว 3,500 บาท ขนาด 24x24 นิ้ว ตัวๆ ละ 350 บาท
จํานวน 10 ตัวเพื่อใชในการเรียนการสอนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

(12) จัดซื้อ มาโยกพลาสติกสําหรับเด็ก ตั้งไว 75,000 บาท จํานวน 30 ตัวๆละ 2,500 บาท เพื่อใชเปนของ
เลนเด็กในการพัฒนารางกายและสติปญญา
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตั้งไว 5,200 บาท
(1) เครื่องพิมพชนิดเลเซอรชนิดLEDขาวดํา (18หนา/นาที) ตั้งไว 5,200 บาท จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช
ในการพิมพเอกสาร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 101 ลําดับที่ 15

ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 8,000 บาท
(1) คาหมอแปลงไฟฟา ตั้งไว 8,000 บาท จํานวน 1 หมอ ขนาด 15 แอมป เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหมอแปลง
ไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสรางแกว
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 27

2.2.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ตั้งไว 482,100 บาท แยกเปน
(1) โครงการปรับปรุงอาคารศู นยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ ตั้งไว 100,000.- บาท เพื่อจา ยเปนคา
ปรับปรุงอาคารขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 12 เมตร ตามแบบที่ อบต.กําหนดให
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 77 ลําดับที่ 16

(2) ติดตั้งรางน้ําฝนโรงอาหารบานถิ่นสําราญ ตั้งไว 3,300 บาท ขนาดยาว 11 เมตร เมตรละ 300 บาท

* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 77 ลําดับที่ 16

(3) โครงการกอสรางรั้ว ค.สล.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานถิ่นสําราญ ตั้งไว 284,000 บาท เพื่อจายเปนคารั้ว
ค.สล. ศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก บานถิ่นสํา ราญ ขนาด ยาว 142 เมตร สูง 1.70 เมตร ตามแบบ อบต.
กําหนดให
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 76 ลําดับที่ 13
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(4) จางเหมาติดตั้งประตูเหล็กปดดานหลัง ศพด. บานถิ่นสําราญและบานทาชาง ตั้งไว 10,000 บาท
ประตู 2 x2.50 เมตร จํานวน 2 บาน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 77 ลําดับที่ 16

(5) จางเหมาติดตั้งพัดลม ตั้งไว 84,800 บาท เพื่อติดตั้ง ศพด.สรางแกวหลังใหมรายละเอียดดังนี้
1. ติดตั้งพัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 11 ตัว
2. ติดตั้งพัดลมโคจรติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 12 ตัว

* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
* แผนสามป หนาที่ 102 ลําดับที่ 24
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไปประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจายงบกลาง
………………………
รายจายงบกลาง ตั้งไว รวม 978,852 บาท แยกเปน
1. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว 754,500 บาท
(1.1) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
ตั้งไว 159,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพื่อชวยเหลือแกขาราชการสวนทองถิ่น 1 % ของประมาณการรายรับ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(1.2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว 235,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจางตามอัตราและหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(1.3) คาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ตั้งไว 90,000 บาท เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยัง
ชีพผูปวยเอดส ประมาณ 15 รายๆ ละ 500 บาท / เดือน รวม 12 เดือน ในเขตตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) * แผนสามป หนาที่ 87 ลําดับที่ 1

(1.4) คาใชจายทุนการศึกษา ตั้งไว 120,000 บาท เพื่อจายเปนทุนการศึกษาของพนักงานสวนตําบล,ลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) * แผนสามป หนาที่ 99 ลําดับที่ 3
(1.5) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพธิ์ไทร (สปสช.) ตั้งไว 150,000 บาท เพื่อจายเปนเงิน
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพธิ์ไทร (สปสช.) ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
* แผนสามป หนาที่ 89 ลําดับที่ 3

2. ประเภทเงินสํารองจาย
ตั้งไว 224,352 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินสํารองจายชวยเหลือผูประสบภัยตาง ๆ รวมทั้งการซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ
กรณีเกิดภัยพิบัติตาง ๆ ตั้งไว 224,352 บาท หรือเพื่อใชจายในกรณีที่จําเปน ฯลฯ
* ตั้งจายจากเงินรายได* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
เรื่อง ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร ไดดําเนินการจัดทําขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสร็จเรียบรอยแลว ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ( และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 ) มาตรา 87 โดยความเห็นชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทรและอนุมัติจากนายอําเภอพิบูลมังสาหารนายกลงนามประกาศใช เพื่อใชเปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ในการดําเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย อํานาจ หนาที่ และพัฒนาทองถิ่นตอไป ดังรายละเอียดแนบทายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554
ทั้งนี้ ตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เปนตนไป

( ลงชื่อ )
( นายอุรัย คืนดี )
นายกองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
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บัญชีประมาณการโครงการ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ไทร
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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