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ส่วนที่ 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ทํานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู๎บริหารองค๑การบริหารสํวนตาบล จะได๎เสนอรํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจาปี พ.ศ.
2556 ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนตาบล อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู๎บริหารองค๑การบริหารสํวนตาบล จึงขอ
แถลงให๎ทํานประธานและสมาชิกทุกทํานได๎ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังตํอไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค๑การบริหารสํวนตาบลได๎ประมาณการรายรับไว๎ จานวน 30,000,000 บาท โดย
สํวนรายได๎ที่องค๑การบริหารสํวนตาบลจัดเก็บเอง จะได๎ปรับปรุงจัดเก็บได๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในสํวนของ
งบประมาณรายจํายได๎กาหนดวงเงินรายจํายไว๎ จานวน 29,930,000 บาท ซึ่งคาดวําจะสามารถไปจัดทาบริการ
สาธารณประโยชน๑ด๎านตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทางบประมาณขององค๑การบริหารสํวนตาบลเป็นการ
จัดทางบประมาณแบบไมํสมดุล(รายรับมากกวํารายจําย)นอกจากนั้นขณะนี้องค๑การบริหารสํวนตาบล มีเงินสะสม ยอด
คงเหลือ 2,245,019.21.-บาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณผํานมา แม๎วํารายรับ ขององค๑การบริหารสํวนตาบล จะมีจานวนจากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ
ตําง ๆ ที่จะต๎องดาเนินการเพื่อบริการแกํประชาชน ตามอานาจหน๎าที่ตามกฎหมาย แตํ องค๑การบริหารสํวนตาบลก็
สามารถดาเนินการได๎ตามที่ได๎ตั้งงบประมาณรายจํายไว๎
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แถลงงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2.1. รายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น 30,000,000 บาท
รายรับ
ก. รายได้ภาษีอากร (ยอดรวม)
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบารุงท๎องที่
1.3 ภาษีป้าย
1.4 อากรฆําสัตว๑
1.5 ภาษีและคําธรรมเนียม รถยนต๑ หรือล๎อเลื่อน
1.6 ภาษีมูลคําเพิ่มตาม พ.ร.บ.
1.7 ภาษีมูลคําเพิ่ม(1 ใน 9)
1.8 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.9 ภาษีสุรา
1.10 ภาษีสรรพสามิต
1.11 คําภาคหลวงและคําธรรมเนียมป่าไม๎
1.12 คําภาคหลวงแรํ
1.13 คําภาคหลวงปิโตรเลียม
1.14 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมที่ดิน
รวม

รับจริง
ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
17,125,648.09 15,947,600 15,250,200
194,527.50
45,804.74
30,920
0
0
5,676,023.25
3,215,373.40
8,225
1,752,295.37
4,220,602.45
0
107,416.21
95,819.17
1,778,641

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

184,000
40,000
30,000
0
10,000
5,117,500
3,000,000
10,000
1,600,000
3,800,000
0
40,000
95,000
1,323,700

17,125,648.09

15,947,600

15,250,200

หมายเหตุ
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รายรับ
ข. หมวดรายได้ที่มิใช่ภาษีอากร (ยอดรวม)
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต
1.1 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆําสัตว๑
และจาหนํายเนื้อสัตว๑
1.2 คําธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร
1.3 คําธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข
1.4 คํากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
1.5 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
1.6 คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายและข๎อบัญญัติ
ท๎องถิ่น
1.7 คําปรับการผิดสัญญา
1.8 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎
เครื่องขยายเสียง
1.9 คําธรรมเนียมและใบอนุญาตขอสูบน้าด๎วย
ไฟฟ้า
1.10 คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย๑
1.11 คําธรรมเนียมในการจัดเก็บและขนขยะ
1.12 คําในอนุญาตจัดตั้งตลาด
1.13 คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด
ซึ่งมีพื้นเกิน 200 ตารางเมตร
1.14 คําใบอนุญาตจาหนํายสินค๎าในที่
สาธารณะ
รวม
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 คําเชําหรือคําบริการสถานที่
2.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวม

รับจริง
ปี 2554
701,690.69

ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2555
ปี 2556
531,900
749,800

0

0

0

9,396

10,000

5,000

17,250

14,000

15,000

16,299
0
0

11,000
500
500

6,000
0
0

500

1,000

500

0

0

0

1,740

400

200

0
0
0
0

500
0
0
0

600
80,000
1,000
1,000

0

0

500

45,185

37,900

109,800

0
157,201.69
157,201.69

0
90,000
90,000

0
200,000
200,000

หมายเหตุ

4

รายรับ
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
3.1 รายได้จากการดาเนินกิจการตลาด
3.2 รายได้จากการบริการสูบน้าด้วยไฟฟ้า
รวม
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
4.1 คําขายแบบแปลนและคําจาหนํวยแบบพิมพ๑
และคาร๎อง
4.2 รายได๎จากนาสํง ผู๎ป่วยฉุกเฉิน และผู๎
ประสบอุบัติเหตุ
4.3 รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวม

รับจริง
ปี 2554

ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2555
ปี 2556

0
174,534
174,534

0
150,000
150,000

5,000
185,000
190,000

54,700

30,000

50,000

170,700

220,000

190,000

99,370
324,770

4,000
254,000

10,000
250,000

ค. รายได้จากทุน (ยอดรวม)

14,000

500

1. คําขายทอดตลาดทรัพย๑สิน

14,000

500

0

14,000

500

0

12,104,195

12,000,000

14,000,000

120,000

120,000

0

รวม

12,224,195

12,120,000

14,000,000

รวมรายได้ทั้งสิ้น

30,065,533.78

28,600,000

30,000,000

รวม
ง. เงินช่วยเหลือ (ยอดรวม)
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
2. เงินอุดหนุนจาก อบต.ไรํใต๎,นาโพธิ์

หมายเหตุ
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2.2. รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน

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

งบประมาณ
ปี 25554
8,575,660
8,545,660
30,000
14,180,365
7,084,645
764,400
0
5,176,320
240,000

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

งบประมาณ
ปี 2556
12,769,450
12,660,450
109,000
16,040,550
7,546,800
902,000
30,000
6,746,750
415,000

หมาย
เหตุ
42.56%
42.20%
0.36%
53.47%
25.16%
3%
0.1%
22.49%
1.38%

(00260)

915,000

795,000

400,000

2.78%

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

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

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

120,000
120,000
1,000,000
1,000,000
29,930,000

0.4 %
0.4 %
3.33 %
3.33 %
99.76%

ด้าน / แผนงาน
ด้านการบริหารทั่วไป
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบฯ
ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห๑
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ
ชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ด้านเศรษฐกิจ
- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
- แผนงานด๎านการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย๑
ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวมทั้งสิ้น
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2.3. รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
ด้าน / แผนงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายจํายงบกลาง
หมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา
หมวดคําจ๎างชั่วคราว
หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ
หมวดคําสาธารณูปโภค
หมวดเงินอุดหนุน
หมวดรายจํายอื่น
หมวดคําครุภัณฑ๑ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ปี 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
ปี 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

งบประมาณ
ปี 2556
1,000,000
5,073,930
2,098,600
14,141,120
1,340,000
4,876,250
0
1,400,100
29,930,000

หมายเหตุ
3.33%
16.91%
7%
47.13%
4.47%
16.25%
0%
4.67%
99.76%

2.4 รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม (รายจ่ายที่ไม่นาไปตั้งงบประมาณ)
รายการ

จ่ายจาก
1 เงินจํายขาดจากเงินสะสม

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

ปี 2553
(เป็นเงิน / บาท)
204,609
2,356,900
2,561,509

ปี 2554
(เป็นเงิน / บาท)
7,249,468.72
7,249,468.72

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร

7

ส่วนที่ 2
ข้อบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 28,554,300 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1.แผนงานบริหารทั่วไป
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยอดรวม
ยอดรวม

12,660,450 บาท
109,000 บาท

1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
3. แผนงานสังคมและสงเคราะห๑
ยอดรวม
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
5. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม

7,546,800 บ าท
902,000 บาท
30,000 บาท
6,746,750 บาท
415,000 บาท
400,000 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

ค.ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการพาณิชย๑

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

120,000
-

บาท
บาท
บาท

ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

1,000,000 บาท

เหตุผล
เพื่อใช๎ในการดาเนินงานตามนโยบายของผู๎บริหาร ที่ได๎วางแผนไว๎ตามแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวนตาบล
ตลอดปีงบประมาณ 2556 จึงเสนอรํางข๎อบั ญญัติ งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ 2556 เพื่อสมาชิกสภา
พิจารณาเห็นชอบตํอไป
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ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
…………………………
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อาศัยอานาจ ตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค๑การบริหารสํวนตาบล พ .ศ. 2537 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา
87 จึงตราข๎อบัญญัติขึ้นไว๎ โดยความเห็นชอบของสภาองค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร และโดยอนุมัติของ
นายอาเภอพิบูลมังสาหาร ดังตํอไปนี้
ข๎อ 1. ข๎อบัญญัติตาบลนี้เรียกวํา ข๎อบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตาบล
เรื่องงบประมาณรายจําย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ข๎อ 2. ข๎อบัญญัตินี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต๎นไป
ข๎อ 3. งบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ.ศ.พ2556 ให๎ตั้งจํายเป็นจานวนรวมทั้งสิ29,930,000
้น
บาท
โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได๎ดังนี้
ข๎อ 4. งบประมาณรายจํายทั่วไป
ก. ด้านบริหารทั่วไป
1.แผนงานบริหารทั่วไป
ยอดรวม
12,660,450 บาท
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
109,000 บาท
ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม
7,546,800 บ าท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
902,000 บาท
3. แผนงานสังคมและสงเคราะห๑
ยอดรวม
30,000 บาท
4. แผนงานเคหะและชุมชน
ยอดรวม
6,746,750 บาท
5. แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
415,000 บาท
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
400,000 บาท
ค.ด้านการเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
2. แผนงานการเกษตร
3. แผนงานการพาณิชย๑

ยอดรวม
ยอดรวม
ยอดรวม

120,000
-

บาท
บาท
บาท

ง. ด้านการดาเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม

1,000,000 บาท
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ทั้งนี้ตามรายละเอียดปรากฏในสํวนที่ 3
ข๎อ 5. งบประมาณรายจํายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย๑
ยอดรวม
บาท
ข๎อ 6. ให๎นายกองค๑การบริหารสํวนตาบล ปฏิบัติการเบิกจํายเงินงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติให๎เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจํายเงินขององค๑การบริหารสํวนตาบล
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม )
( นายอุรัย

คืนดี )

ตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร

อนุมัติ
( ลงนาม )
(
)
ตาแหน่ง นายอาเภอพิบูลมังสาหาร
วันที่
เดือน
พ.ศ.
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 ประมาณการรายรับ
 รายจ่ายตามแผนงาน
 รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
ก.รายได้ภาษีอากร
( ยอดรวม 15,250,2 00 บาท)
1. หมวดภาษีอากร รวม 15,250,200 บาท แยกเป็น
1.1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จานวน 184,000 บาท ประมาณการเทํากับ ปีที่ลํวงมา เนื่องจากมีการจัดเก็บ
ได๎เทําเดิมภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบารุงท๎องที่ จานวน 40,000 บาท ประมาณการปีที่ ลํวงมา เนื่องจากคาดวําจะสามารถจัดเก็บได๎
เทําเดิมเพราะมีการประเมินภาษีใหมํ
1.3. ภาษีป้าย จานวน 30,000 บาท ประมาณการเทํากับ ปีที่ผํานมา เนื่องจากคาดวําจะสามารถจัดเก็บได๎
มากกวําเดิม
1.4 ภาษีฆําสัตว๑ จานวน 0 บาท ประมาณการไมํได๎เก็บ เนื่องจากไมํมีโรงฆําสัตว๑
1.5 ภาษีและคําธรรมเนียม รถยนต๑หรือล๎อเลือน
จานวน 10,000 บาท ประมาณการใหมํ เนื่องจาก
สามารถเก็บได๎ใหมํ
1.6. ภาษีมูลคําเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จานวน 5,117,500 บาท ประมาณการน๎อยกวําปีทลี่ ํวงมา เนื่องจากคาดวําจะ
ได๎รับการจัดสรร
น๎อยกวําเดิม
1.7.
. ภาษีมูลคําเพิ่ม (1 ใน 9) จานวน 3,000,000 บาท ประมาณการมากกวําปีทลี่ ํวงมา เนื่องจากคาดวําจะได๎รับ
การจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.8. ภาษีธุรกิจเฉพาะ จานวน 10,000 บาท ประมาณการใหมํ เนื่องจากคาดวําจะไ
ด๎รับการจัดสรร
1.9. ภาษีสุรา จานวน 1,600,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวํา ปีที่ลํวงมา เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการ
จัดสรรเพิ่มขึ้น
1.10. ภาษีสรรพสามิต จานวน 3,800,000 บาท ประมาณการน๎อยกวําปีทลี่ ํวงมา เนื่องจากคาดวําจะได๎รับการ
จัดสรรลดลง
1.11 . ภาษีภาคหลวงและคําธรรมเนียมป่าไมํ จานวน 0 บาท
ประมาณการไมํได๎เก็บ เนื่องจากไมํสามารถเก็บได๎
1.12. คําภาคหลวงแรํ จานวน 40,000 บาท ประมาณการลดลงกวําปีทลี่ ํวงมาเนื่องจากคาดวําจะได๎รับการจัดสรร
ลดลง
1.13. คําภาคหลวงปิโตรเลียม จานวน 95,000 บาท ประมาณการลดลงกวําปีทลี่ ํวงมา นืเ ่องจากคาดวําจะได๎รับ
การจัดสรรลดลง
1.14. คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จ1,323
านวน,700 บาท ประมาณการ
ลดลงกวําปีทลํี่ วงมาเนื่องจาก
คาดวําจะได๎รับการจัดสรร
ลดลง
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ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร ( ยอดรวม 749,800 บาท )
1. หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต
รวม 109,800 บาท แยกเป็น
1.1 คําธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมฆําสัตว๑และจาหนํายเนื้อสัตว๑
จานวน 0 บาท ประมาณการไมํได๎เก็บ
เนื่องจากไมํมีโรงฆําสัตว๑
1.2. คําธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จานวน 5,000 บาท ประมาณการลดลงกวํา ปี
ที่ลํวงมาเนื่องจากคาดวําจะจัดเก็บภาษีได๎ลดลง
1.3. คําธรรมเนียมและใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณะสุข จานวน 15,000 บาท ประมาณการเพิ่มขึ้นกวํา
ปีที่ลํวงมา เนื่องจากคาดวําจะจัดเก็บได๎เพิ่มขึ้น
1
.4. คํากาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จานวน6,000 บาท ประมาณการลดลงกวําปีที่ลํวงมา เนื่องจากคาดวําจะ
จัดเก็บภาษีได๎ลดลง
1.5. คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 0 บาท ประมาณการ ไมํได๎จัดสรร ปีที่ ลํวงมา
เนื่องจากคาดวําจะไมํได๎จัดสรร
1.6. คําปรับผู๎กระทาผิดกฎหมายและข๎อบัญญัติท๎องถิ่น จานวน 0 บาท ประมาณการไมํได๎จัดสรรปีที่
ลํวงมา เนื่องจากคาดวําจะไมํได๎จัดสรร
1.7. คําปรับการผิดสัญญา จานวน500 บาท ประมาณการลดลงกวําเดิมปีที่ลํวงมา เนื่องจากคาดวําจะจัดเก็บ
ได๎ลดลง
1.8 คําใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช๎เครื่องขยายเสียง จานวน 0 บาท
ประมาณการไมํได๎เก็บ เนื่องจาก
ไมํสามารถเก็บได๎
1.
9. คําธรรมเนียมและใบอนุญาตขอสูบน้าด๎วยไฟฟ้า จานวน 200 บาท ประมาณการลดลงกวําปีที่ลํวงมา
เนื่องจากคาดวําจะจัดเก็บได๎ลดลง
1.10. คําธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย๑ จานวน
600 บาท ประมาณการมากกวําเดิมเนื่องจากเป็นเนื่องจากคาด
วําจะจัดเก็บได๎มากขึ้น
1.11.คําธรรมเนียมในการจัดเก็บและขนขยะ จานวน
80,000 บาท ประมาณการใหมํ
1.12.คําในอนุญาตจัดตั้งตลาด จานวน
1,000 บาท ประมาณการใหมํ
1.13.คําใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหนํายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร จานวน1,000 บาท ประมาณการใหมํ
1.14.คําใบอนุญาตจาหนํายสินค๎าในที่สาธารณะ จานวน
500 บาท ประมาณการใหมํ
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม 200,000 บาท แยกเป็น
2.1 คําเชําหรือคําบริการสถานที่ จานวน 0 บาท ประมาณการไมํได๎เก็บ เนื่องจากไมํสามารถเก็บได๎
2.2. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จานวน200,000 บาท ประมาณการมากกวํากับปีที่ลํวงมา เนื่องจากคาดวําจะมี
ดอกเบี้ยเงินฝากมากกวํา
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3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 190,000 บาท
3.1 รายได๎จากการดาเนินกิจการตลาด จานวน 5,000 บาท ประมาณการใหมํ เนื่องจากจัดเก็บใหมํ
สามารถเก็บได๎
3.2. รายได๎จากการบริการสูบน้าด๎วยไฟฟ้า จานวน
185,000 บาท ประมาณการ
เพิ่มขึ้นกวําปีที่ลํวงมาเนื่องจากคาดวํจะ
า
สามารถจัดเก็บได๎
เพิ่มขึ้น
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 250,000 บาท แยกเป็น
4.1. คําขายแบบแปลนและคําจาหนํายแบบพิมพ๑และคาร๎อง จานวน 50,000 บาท ประมาณการมากกวํา ปี
ที่ลํวงมาเนื่องจากคาดวําการขายแบบแปลนและคําจาหนํายแบบพิมพ๑และคาร๎องมากกวํา
4.2. รายได๎จากการนาสํงผู๎ป่วยฉุกเฉินและผู๎ประสบอุบัติเหตุ จานวน 190,000 ประมาณการลดลงกับปีที่
ลํวงมา เนื่องจากได๎จัดตั้งศูนย๑บริการการแพทย๑ฉุกเฉิน
4.3. รายได๎เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จานวน 10,000 บาท ประมาณการมากวําปีที่ลํวงมา เนื่องจากคาดวํารายได๎เบ็ดเตล็ด
อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
ค. รายได้จากทุน รวม 0 บาท
1. คําขายทอดตลาดทรัพย๑สิน จานวน 0 บาท ประมาณการไมํมี เนื่องจากคาดวําจะ ไมํมีทรัพย๑สินขาย
ทอดตลาด
ง. เงินช่วยเหลือ รวม 14,000,000 บาท
1. หมวดเงินอุดหนุน รวม 14,000,000 บาท
1. เงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 14,000,000 บาท

รวม 30,000,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
……………………………………………………….
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2. เพื่อให๎การบริหารงานด๎านการจัดเก็บสถิติ ข๎อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให๎งานด๎านกฎหมายและการจัดทานิติกรรมตําง ๆ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติข๎อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทางบประมาณ
3. การดาเนินการกิจการสภา และการประชุมสภา
4. การจัดทานิติกรรมสัญญาตํางๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล งบประมาณ รวม
10,974,240 บาท
2. สํวนการคลัง
งบประมาณ รวม
1,686,210 บาท
รวมงบประมาณ= 12,660,450 บาท

16

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

1. งานบริหารทั่วไป

เงินเดือน
คําจ๎างประจา
2,819,340

คําจ๎าง
ชั่วคราว
720,000

2. งานบริหารงานคลัง
รวม

1,139,610
3,958,950

216,000
936,000

งาน

คําตอบแทน
คํา
ใช๎สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค
7,070,800
210,000
325,200
7,396,000

210,000

เงิน
อุดหนุน
68,000
68,000

-

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง
86,100

10,974,240

-

5,400
91,500

1,686,210
12,660,450

รายจํายอื่น

รวม

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ
สานักปลัด
สํวนการคลัง

รหัสบัญชี
00111
00113
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
…………………………………………………………………..
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให๎การรักษาความสงบเรียบร๎อย การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให๎งานป้องกัน การระงับและบรรเทาสาธารณะภัย เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. การบริหารงานทั่วไป
2. การรักษาความสงบภายใน การรักษาความสงบเรียบร๎อย การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร
3. การป้องกัน การระงับและบรรเทาสาธารณะภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล งบประมาณ รวม 109,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน

รวม

เงินเดือน
คําจ๎างประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
คํา
ใช๎สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

-

-

100,000

-

-

100,000

เงิน
อุดหนุน

รายจํายอื่น

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

-

9,000

-

109,000

109,000

สานักปลัด

00121

-

9,000

-

109,000

109,000

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
……………………………………………….
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนบริหารงานด๎านการศึกษาภายในเขตองค๑การบริหารสํวนตาบล
2. เพื่อให๎เด็กกํอนวัยเรียนและประถมได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าเรียน
3. เพื่อดาเนินการสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาให๎ครอบคลุมตามกฎหมาย
ฯลฯ
งานที่ทา
1. การบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการศึกษา งานวางแผน
และสถิติ
2. งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา งานนิเทศ กิจกรรมเด็กและเยาวชน
3. การบริการสนับสนุนการศึกษา ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งบประมาณ รวม 7,546,800 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับกํอนวัยเรียน
และประถมศึกษา
รวม

เงินเดือน
คําจ๎างประจา
373,380

คําจ๎าง
ชั่วคราว
406,600

คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ
410,200

คํา
สาธารณูปโภค
30,000

เงิน
อุดหนุน
-

-

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง
387,700

-

-

3,494,920

-

2,444,000

-

373,380

406,600

3,905,120

30,000

2,444,000

-

รายจํายอื่น

รหัสบัญชี

1,607,880

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ
สํวนการศึกษาฯ

-

5,938,920

สํวนการศึกษาฯ

00212

387,700

7,546,800

-

-

รวม

00211
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
……………………………………………………
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารสาธารณสุขตําง ๆ ในเขตองค๑การบริหารสํวนตาบลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
2. เพือ่ จัดการด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติด และสํงเสริมชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนให๎ดีขึ้น
3. เพือ่ วิจัยวางแผนและประชาสัมพันธ๑การสํงเสริมงานบริการด๎านสาธารณสุข
ฯลฯ
งานที่ทา
1.
3

การเก็บข๎อมูล การวางแผนและการวิจัยด๎านสาธารณสุข
2. จัดทาโครงการให๎ความรู๎ ด๎านการป้องกัน และสํงเสริมสุขภาพ
. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ สารเคมี ป้องกันโรคนาโดยแมลง
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล

งบประมาณ รวม 902,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220)
งาน
1. บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
2. งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น
รวม

เงินเดือน
คําจ๎างประจา
-

คําจ๎าง
ชั่วคราว
-

คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ
592,000

-

-

120,000

-

-

712,000

คํา
สาธารณูปโภค
-

-

เงิน
อุดหนุน
190,000

-

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง
-

782,000

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ
สานักปลัด

-

-

-

120,000

สานักปลัด

00223

190,000

-

-

902,000

-

-

รายจํายอื่น

รวม

รหัสบัญชี
00221
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
……………………………………………………….
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส๎นทางคมนาคมให๎สะดวก
3. เพื่อให๎การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต๎องตามสุขลักษณะ
4. เพื่อให๎บริการการสาธารณูปโภค งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ
งานที่ทา
1. บริหารงานทั่วไป และบริหารงานบุคคล
2. กํอสร๎างปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ สนามเด็กเลํน สวนสุขภาพ
3. การเก็บขยะมูลฝอยและกาจัดสิ่งปฏิกูล
4. กํอสร๎างถนน
, สะพาน, การผังเมืองและการควบคุมอาคาร
5. จัดทาสถิติและข๎อมูลด๎านขนสํงและคมนาคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1 สํวนโยธาองค๑การบริหารสํวนตาบล งบประมาณ รวม 6,746,750 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2. งานไฟฟ้าถนน
รวม

เงินเดือน
คําจ๎างประจา
741,600

คําจ๎าง
ชั่วคราว
756,000

คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ
440,000

คํา
สาธารณูปโภค
1,100,000

เงิน
อุดหนุน
-

รายจําย คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
อื่น
และสิ่งกํอสร๎าง
131,900

-

-

943,000

-

1,845,250

-

741,600

756,000

1,383,000

1,100,000

1,845,250

-

3,169,500

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ
สํวนโยธา

789,000

3,577,250

สํวนโยธา

920,900

6,746,750

รวม

รหัสบัญชี
00241
00242
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
……………………………………………………………………
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อวางแผนด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
เพื่อพัฒนาการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารงาน อบต
.
เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนให๎มีความสามารถกาหนดปัญหา รู๎สาเหตุ และแนวทางการแก๎ไข
เพื่อให๎การสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน
งานที่ทา

1. การเก็บข๎อมูล การวางแผนงานและการวิจัย ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน
2. จัดทาโครงการฝึกอบรม และให๎การสนับสนุนและสํงเสริมอาชีพกลุํมอาชีพ ๆ
3. การรณรงค๑แก๎ไขปัญหา ยาเสพติดและโรคติดตํอ
4. การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
5. จัดทาโครงการอบรม ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล งบประมาณ รวม 415,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งาน
1. งานสํงเสริมและ
สนับสนุนความเข๎มแข็ง
ชุมชน
รวม

เงินเดือน
คําจ๎าง
คําจ๎างประจา ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจําย
อื่น

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

-

-

215,000

-

200,000

-

-

415,000

สานักปลัด

00252

-

-

215,000

-

200,000

-

-

415,000

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านด้านบริการชุมชนและสังคม ( 00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
…………………………………………………….

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับการสงเคราะห๑เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
2. เพื่อสงเคราะห๑ชํวยเหลือราษฎรที่อยูํในขํายต๎องให๎ความชํวยเหลือ เชํน เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ด๎อย
โอกาส
3. เพื่อเป็นการจัดเก็บ สถิติข๎อมูล ด๎านสังคม สงเคราะห๑
งานที่ทา
1. บริหารงานทั่วไป
2. วางแผน จัดเก็บข๎อมูลสถิติด๎านสังคมสงเคราะห๑
3. ให๎การสงเคราะห๑ ดูแล เด็ก สตรี คนชรา คนพิการด๎อยโอกาส ตามความเหมาะสม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล งบประมาณ รวม 30,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งาน

เงินเดือน
คําจ๎าง
คําจ๎างประจา ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจําย
อื่น

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

1. แผนงานสังคม
สงเคราะห์

-

-

30,000

-

-

-

-

30,000

สานักปลัด

00232

รวม

-

-

30,000

-

-

-

-

30,000

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
…………………………………………………………..
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนด๎านการสํงเสริมศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
2. เพือ่ สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทางด๎านกีฬาและประเพณีตําง ๆ
3. เพือ่ ทานุบารุงและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
ฯลฯ
งานที่ทา
1. การเก็บข๎อมูล การวางแผน การสนับสนุน ด๎านศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. งานสํงเสริมกิจกรรมกีฬา การแขํงขันกีฬา
3. งานสนับสนุน วัสดุอุปกรณ๑กีฬา ถ๎วยรางวัล เงินรางวัล และนักกีฬา
4. งานสํงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
3. สํงเสริม การจัดกิจกรรม ทางศาสนา รัฐพิธี พิธีการ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4. การกํอสร๎างสนามกีฬา ลานเอนกประสงค๑ สถานที่ออกกาลังกาย
ฯลฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
งบประมาณ รวม 400,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
เงินเดือน
คําจ๎างประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

1. งานศาสนาวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น
2. งานกีฬาและ
นันทนาการ

-

-

125,000

-

-

รวม

-

-

งาน

คําตอบแทน
คํา
ใช๎สอยและวัสดุ สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจํายอื่น

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

-

120,000

-

-

245,000

สํวนการศึกษาฯ

00263

155,000

-

-

-

-

155,000

สํวนการศึกษาฯ

00262

280,000

-

120,000

-

-

400,000

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
……………………………………………….

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การสนับสนุนแกํเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และสํงเสริมผลิตผลทางการเกษตร
2. เพื่อจัดซื้อ จัดหา วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร ในการสํงเสริมเกษตรกร และพัฒนาสถานที่ให๎สวยงาม
งานที่ทา
1. สนับสนุนแกํเกษตรกรในการประกอบอาชีพ และสํงเสริมผลิตผลทางการเกษตร
2. จัดซือ้ จัดหา วัสดุเกี่ยวกับการเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล งบประมาณ รวม

120,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานการเกษตร (00320)
งาน

เงินเดือน
คําจ๎าง
คําจ๎างประจา ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจําย
อื่น

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานสํงเสริม
การเกษตร
2. งานอนุรักษ๑แหลํงน้า
และป่าไม๎

-

-

110,000

-

-

-

-

110,000

สานักปลัด

00321

-

-

10,000

-

-

-

-

10,000

สานักปลัด

00322

รวม

-

-

120,000

-

-

-

-

120,000

-

-
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดาเนินการอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
……………………………………
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให๎การบริหารงานที่ไมํใช๎ภารกิจของหนํวยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให๎การบริหารงานตามข๎อผูกพันกับหนํวยงานอื่น เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. ตามข๎อผูกพันที่มีตามกฎหมาย
(สมทบกองทุนบาเหน็จบานาญพนักงานสํวนตาบล กบท.)
2. เงินสารองจํายไว๎ใช๎จํายในกิจการที่ไมํสามารถคาดการได๎ลํวงหน๎า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล งบประมาณ

รวม 1,000,000 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
เงินเดือน
คําจ๎างประจา

คําจ๎าง
ชั่วคราว

คําตอบแทน
ใช๎สอยและวัสดุ

คํา
สาธารณูปโภค

เงิน
อุดหนุน

รายจํายอื่น

คําครุภัณฑ๑ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง

รวม

หนํวยงานเจ๎า
ของงบประมาณ

รหัสบัญชี

1. งานงบกลาง

-

-

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

สานักปลัด

00411

รวม

-

-

-

-

-

1,000,000

-

1,000,000

-

-

งาน
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
…………………………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 12,550,240 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 12,464,140 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ตั้งไว้ 2,819,340 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือน / ค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 598,320 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือน
ตั้งไว้ 514,080 บาท
(1) เงินเดือน (นายกองค๑การบริหารสํวนตาบล , รองนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล ) ตั้งไว๎ 514,080 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล ,รองนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง
ตั้งไว้ 42,120 บาท
(1) คําตอบแทนประจาตาแหนํง(นายกองค๑การบริหารสํวนตาบล, รองนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล)
ตั้งไว๎ 42,120 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจาตาแหนํงให๎แกํนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล
,รองนายก
องค๑การบริหารสํวนตาบล จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ค่าตอบแทนพิเศษ
ตั้งไว้ 42,120 บาท
(1) เงินคําตอบแทนพิเศษ (นายกองค๑การบริหารสํวนตาบล ,รองนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล ) ตั้งไว๎
42,120 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนประจาตาแหนํงให๎แกํนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล ,รองนายกองค๑การบริหาร
สํวนตาบล จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.2 ประเภทเงินเดือ/ นค่าตอบแทนเลขานุการ และที่ปรึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่นวนท้
ตั้งอไว้งถิ่ 86,400 บาท
(1)
เงินคําตอบแทนเลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล ตั้งไว๎
86,400 บาท เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนให๎แกํเลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนตาบล จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.1.3 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 1,745,400 บาท แยกเป็น
(1) เงินเดือนพนักงานสํวนตาบล ตาแหนํง ( ปลัดองค๑การบริหารสํวนตาบล ,รองปลัดองค๑การบริหารสํวน
ตาบล,หัวหน๎าสานักงานปลัด, เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน , บุคลากร ,นิติกร, เจ๎าพนักงาน
ธุรการ , เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน,) จานวน 9 ตาแหนํง ตั้งไว๎ 1,745,400 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือน ให๎แกํพนักงาน
สํวนตาบล จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.4 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ 345,000 บาท แยกเป็น
(1) เงินประจาตาแหนํงผู๎บริหาร ตั้งไว๎ 134,400 บาท เพื่อจํายเป็นเงินประจาตาแหนํง ให๎แกํ นักบริหารงาน
องค๑การบริหารสํวนตาบล จานวน 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนตาบล เรื่อง หลักเกณฑ๑การ
กาหนดอัตราเงินประจาตาแหนํง และการรับเงินประจาตาแหนํงของนักบริหารงาน อบต
. และระดับ 7 ,8
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสํวนตาบล
ตาแหนํง (หัวหน๎าสานักงานปลัด,นิติกร ,
เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน, บุคลากร, เจ๎าพนักงานธุรการ, เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน) จานวน 6 ตาแหนํง ตั้งไว๎
210,600 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานสํวนตาบลจานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.1.5 ประเภทเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ตั้งไว้
44,220 บาท
(1) เงินเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงานสํวนตาบล ตาแหนํง(หัวหน๎าสานักงานปลัด,นักพัฒนาชุมชน,นิติกร,
เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน, บุคลากร ,เจ๎าพนักงานธุรการ, เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน) จานวน 7 ตาแหนํง
ตั้งไว๎ 44,220 บาท เพื่อจํายเป็นคําเงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสํวนตาบล จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้
720,000 บาท
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้
720,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 438,600 บาท
(1
) คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํง ( ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑ฯ,ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึก ) จานวน 2
ตาแหนํง ตั้งไว๎ 182,280 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน12 เดือน
(2) คําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป ตาแหนํง ( นักการภารโรง,พนักงานขับรถ, ยาม ,คนตกแตํงสวน )จานวน 4
ตาแหนํง ตั้งไว๎ 256,320 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 281,400 บาท
(1)เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํง ( ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ วิเคราะห๑ฯ ,ผู๎ชํวย
เจ๎าหน๎าที่บันทึก)จานวน 2 ตาแนํง ตั้งไว๎ 105,720 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให๎แกํ พนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ จานวน 12 เดือน
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(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทั่วไป ตาแหนํง (นักการภารโรง ,พนักงานขับรถ,คนตกแตํง
สวน, ยาม)จานวน 4 ตาแหนํง ตั้งไว๎ 175,680 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ให๎แกํ พนักงานจ๎างทั่วไป
จานวน12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ 8,247,800 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ 3,835,600 บาท
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนประธานสภาฯ
, รองประธานสภาฯ
, สมาชิกสภาฯ
, และเลขานุการสภาฯ ตังไว้
้
3,441,60
0 บาท
(1) คําตอบแทนประธานสภาฯ
,รองประธานสภาฯ,สมาชิกสภาฯ, เลขานุการสภาฯ ตั้งไว๎ 3,441,60
0 บาท เพื่อจํายเป็น
คําตอบแทนจานวน12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.2 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้
120,000 บาท
(1) คําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ อปท. ตั้งไว๎
20,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทน
ผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน๑แกํ อปท. ตามที่ได๎รับมอบหมาย
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คําประโยชน๑ตอบแทนอื่น ตั้งไว๎
100,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน คําประโยชน๑ตอบแทนอื่น
พนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง และผู๎ที่มสี ิทธิ์ที่จะได๎รับ

ให๎แกํ

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายคําตอบแทนการ
ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ ให๎แกํพนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง และผู๎ที่มีสิทธิ์ ที่มาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.4 ประเภทค่าเช่าบ้าน
ตั้งไว้ 84,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านให๎กับพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 84,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎าน ผู๎มีสิทธิ์ ซึ่งมี
สิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งไว้ 40,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตัต้งรไว๎ 40,000บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตพนั
รของ
กงานสํวน
ตาบล ลูกจ๎างประจา และผู๎ที่มีสิทซึธิ่ง์ มีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 100,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายคํารักษาพยาบาลสาหรับ
พนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎างและผู๎ที่มีสิทธิ์ พร๎อมทั้งบุคคลในครอบครัวผู๎ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตาม
ระเบียบ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.7 ประเภทเงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท
(1) เป็นเงินตอบแทนให๎แกํคณะกรรมการตรวจการจ๎าง และจัดซื้อจัดจ๎าง ตั้งไว๎ 30,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าตอบแทน )

ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ 3,382,200 บาท
1.3.8 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 882,200 บาท
(1) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียม คําลงทะเบียนตําง
ๆในการเข๎ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตําง ๆ สาหรับคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสํวนตาบล
ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง และผู๎มีสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คําบริการการใช๎อินเตอร๑เน็ตตาบล และคําธรรมเนียม ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําบริการการใช๎งาน
ตามโครงการอินเตอร๑เน็ตตาบล อบต. โพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) คําใช๎จํายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา และคําธรรมเนียมศาล ตั้งไว๎
คําใช๎จํายในการดาเนินคดีตามคาพิพากษา คาสั่งศาล และคําธรรมเนียมศาล

10,000 บาท เพื่อจํายเป็น

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(4) คําจ๎างเหมาแมํบ๎าน ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาแมํบ๎านทาความสะอาดภายในสานักงาน
อบต. เดือนละ 5,000 บาท รวม 12 เดือน จานวน 1 คน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(5) คําจ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานศูนย๑ออกกาลังกายต๎านยาเสพติดชุมชนบ๎านสร๎างแก๎ว ตั้งไว๎
25,200
บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานศูนย๑ออกกาลังกายต๎านยาเสพติดชุมชนบ๎านสร๎างแก๎ว เดือนละ 2,100
บาท รวม 12 เดือน จานวน 1 คน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(6) คําจ๎างเหมาจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ตั้งไว๎ 40,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมา
จัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ผู๎รับบริการขององค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(7) คําเชําพื้นเว็บไชต๑เครือขํายสาหรับหนํวยงานราชการองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อ
เป็นเชื่อมโยงกับเว็บไซต๑ของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(8) คําประกันภัย ตั้งไว๎
ผู๎ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ๎มครอง

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(9) คําจ๎างเหมาบริการ เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานหนํวยบริการการแพทย๑ฉุกเฉิน อบต. โพธิ์ไทร (
EMS)
ตั้งไว๎ 432,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําตอบแทนเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานหนํวยบริการการแพทย๑ฉุกเฉิน อบต. โพธิ์ไทร
(EMS) จานวน 8 คน คําตอบแทนคนละ 4,500 บาท /เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท / เดือน รวม 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(10) คําใช๎จํายในการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน๑ตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อขอถอนสภาพ
ที่ดินสาธารณประโยชน๑ตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(11) คําใช๎จํายซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับประชาชนผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส ตั้งไว๎
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับประชาชนผู๎ยากไร๎ และผู๎ด๎อยโอกาส

30,000 บาท เพื่อจําย

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห๑ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห๑ (00232)

(12) คําจ๎างเหมาบริการอยํางหนึ่งอยํางใด ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการ ให๎
ผู๎รับจ๎างทากิจการอยํางหนึ่งอยํางใดในกิจการของ อบต. โพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)

(13) คําใช๎จํายซํอมแซมหอกระจํายขําวประจาหมูํบ๎าน ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายซํอมแซมหอ
กระจํายขําวหมูํบ๎านใน เขต อบต. โพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)

1.3.9 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 100,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นคําบารุงรักษาซํอมแซมครุภัณฑ๑ หรือคําบารุงรักษาซํอมแซมทรัพย๑สินอื่นๆ ตั้งไว๎ 100,000 บาท
เพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎ตามปกติ
เชํน วัสดุตําง ๆ รถจักรยานยนต๑ เครื่องพิมพ๑ดีด เครื่องอัดสาเนา
เครื่องปรับอากาศ ตู๎ โต๏ะ อุปกรณ๑ออกกาลังกายศูนย๑ออกกาลังกาย ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.10 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ 1,035,000 บาท แยกเป็น
(1) รายจํายคํารับรอง ตั้งไว๎ 80,000 บาท แยกเป็น
(1.1) คํารับรองในการต๎อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว๎
20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํารับรองในการต๎อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล
(1.2) คําเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท๎องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได๎รับแตํงตั้งตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหวํางองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนตั้งไว๎ 60,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(2) คําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ประกวดการแขํงขัน จัดงานรณรงค๑ และพิธีเปิด
ตํางๆ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน จัดกิจกรรม จัดนิทรรศการ ป ระกวดการแขํงขันจัดงาน
รณรงค๑ และพิธีเปิดตํางๆ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) คําใช๎จํายในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรหนํวยกู๎ชีพ และทัศน ะศึกษาดูงาน ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อ
จํายเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรมเพิ่มทักษะบุคลากรหนํวยกู๎ชีพและทัศนะศึกษาดูงานของศูนย๑บริการการแพทย๑ฉุกเฉิน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จานวน 29,830 บาท* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ จานวน 170 บาท
* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข ( 00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

(
4) คําใช๎จํายตามโครงการ อบรม / รณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎ในการฝึกอบรม ตามโครงการ รณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑การป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดตาบลโพธิ์ไทร ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)

(5) คําใช๎จํายในการจัดฝึกอบรมบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดทางานบริการสังคม ตั้งไว๎ 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําฝึกอบรมบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดทางานบริการสังคม
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(6) คําใช๎จํายในการอบรม นักเรียนเด็กและเยาวชน(กลุํมเสี่ยง)ต๎นกล๎าโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อป้องกัน
ยาเสพติด ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(
7) คําใช๎จํายตามโครงการรณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑เพื่อสร๎างจิตสานึกในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการรณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)

(8) คําใช๎จํายฝึกอบรมโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน เพื่อการปลูกจิตสานึกให๎กับพนักงานได๎
รักษาความสะอาด ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายตามโครงการรณรงค๑
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)

(9) คําใช๎จํายโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพฯ อปพร.อบต.โพธิ์ไทร 2556 ตั้งไว๎ 30,000
บาท เพื่อประชุมเพิ่มความรู๎ให๎กับเจ๎าหน๎าที่ อปพร. อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

(10) คําใช๎จํายโครงการลดอุบัติเหตุทางท๎องถนน ตั้งไว๎
ในเทศกาลปีใหมํและวันสงกรานต๑ภายในตาบลโพธิ์ไทร

70,000 บาท เพื่อจํายในตามโครงการการลดอุบัติเหตุ

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)

(11) คําใช๎จํายในการดาเนินงานของศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยี การเกษตร ประจาตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 30,000
บาท เพื่อการดาเนินงานศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสํงเสริมการเกษตร (00321)
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(12) คําใช๎จํายโครงการปลูกต๎นไม๎ ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายตามโครงการปลูกต๎นไม๎เป็น การอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมภายในตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) อนุ
งานรักษ๑แหลํงน้าและป่าไม๎(00322)

(13) คําใช๎จํายในการจัดทาประชาคมและแผนชุมชนของหมูํบ๎านและกิจกรรมสนับสนุนขับเคลื่อนแผนชุมชน
แบบบูรณาการ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อคําใช๎จํายจัดทาประชาคมและแผนชุมชนของหมูํบ๎านรวมทั้งการสํงเสริม
กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแตํระดับตาบล ภายในตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป * ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนบริ
(00250)
หารทั่วงาน
ไป
(00251)

(14) คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมความรู๎เพื่อสุขภาพผู๎สูงอายุภายในเขตตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎
คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมความรู๎ผู๎สูงอายุภายในเขตตาบลโพธิ์ไทร

25,000 บาท เพื่อ

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(15) คําใช๎จํายโครงการอบรมสํงเสริมความเข๎มแข็งของกลุํมสตรีและยุติความรุนแรงในครอบครัว ตั้งไว๎
25,000 บาท เพื่อคําใช๎จํายโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัว
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(16) คําใช๎จํายโครงการสนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ตั้งไว๎
สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

25,000 บาท เพื่อคําใช๎จําย

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(17) คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู๎พิการในชุมชน ตั้งไว๎
สํงเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู๎พิการในชุมชน

25,000 บาท เพื่อคําใช๎จํายศูนย๑

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(18) คําใช๎จํายโครงการ “บาบัดทุกข๑ บารุงสุข” ( ABC )ตั้งไว๎ 70,000 บาท เพื่อแก๎ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาความเป็นอยูํของประชาชน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(19) คําใช๎จํายโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตและสิทธิผู๎ด๎อยโอกาส ตั้งไว๎
ศักยภาพชีวิตและสิทธิผู๎ด๎อยโอกาส

25,000 บาท เพื่อพัฒนา

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(20) คําใช๎จํายโครงการป้องกันและแก๎ไขปัญหาการตั้งครรภ๑ไมํพร๎อมในวัยรุํน ตั้งไว๎
ปัญหาการตั้งครรภ๑ไมํพร๎อมในวัยรุํน

30,000 บาท เพื่อแก๎ไข

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(21) คําใช๎จํายจัดงานกิจกรรมทางรัฐพิธีการตํางๆ เป็นเงิน

20,000 บาท เพื่อจํายในกิจกรรมทางรัฐพิธีการตํางๆ

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(22) คําใช๎จํายโครงการตาบลนมแมํเพื่อสายใยรักแหํงครอบครัว ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนให๎ดื่มนมแมํ
เพื่อสายใยรักแหํงครอบครัว
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)
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(23) คําใช๎จํายโครงการสํงเสริมสนับสนุนการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว๎ 50,000
บาท เพื่อดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)

(24) คําใช๎จํายการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตั้งไว๎
300,000 บาท เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสํวนตาบล
ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง และผู๎ที่มีสิทธิ์ที่จะได๎รับ
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป*ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.11 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆตั้งไว้
1,365,00 0 บาท
(1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของผู๎บริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง หรือผู๎มีสิทธิ์
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(
2) คําเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู๎ต๎องหา ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อใช๎เป็นคําใช๎จํายคําเบี้ยเลี้ยงพยานหรือผู๎ต๎องหาใน
กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาล
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(3) คําใช๎จํายในการออกบริการประชาชน ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการออกบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ตามโครงการ อบต. พบประชาชน ในทุกหมูํบ๎านภายในตาบลโพธิ์ไทร ตามรายละเอียดโครงการ)
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(4) คําใช๎จํายคําพวงมาลัย ชํอดอกไม๎ กระเช๎าดอกไม๎ และพวงมาลัย ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดพิธีการตํางๆ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(5) คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง ตั้งไว๎ 1,200,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดการเลือกตั้ง ผู๎บริหาร,สมาชิกสภาฯใน
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหนํงที่วําง และกรณีอื่นๆ)
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าใช๎สอย )

ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 1,030,000 บาท
1.3.12 ประเภทวัสดุสานักงาน
ตั้งไว้ 250,000 บาท
(1) คําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ที่ใช๎ในสานักงาน อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว๎
250,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ๑ ตํางๆ ที่จาเป็นต๎องใช๎ในสานักงาน เชํน สิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ กระดาษ แฟ้ม ปากกา
ดินสอ สมุด ไม๎บรรทัด ยางลบ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้าดื่มรวมถึงอุปกรณ๑ที่ใช๎โดยสภาพเมื่อใช๎แล๎วสิ้นเปลือง ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.3.13 ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
ตั้งไว้ 40,000 บาท
(
1) คําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้ง40,000
ไว๎ บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสแก๎ดุวน้า ขวดน้าพลาสติก ตํางๆ ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป110(00
)

1.3.14 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นคําวัสดุยานพาหนะและขนสํตั้งไว๎ 50,000บาท เชํน แบตเตอรี่ ยางนอก
– ใน ตลับลูกปืน หัวเทียน เบาะ
กระจก ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.3.15 ประเภทวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 370,000 บาท
(1) คําจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นของ อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว๎
250,000 บาทเพื่อจํายเป็นเงินคําวัสดุ
เชื้อเพลิงและหลํอลื่นสาหรับใช๎ในราชการหรือกิจการตําง ๆ ตามอานาจหน๎าที่
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คําจัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหลํอลื่นของศูนย๑บริการการแพทย๑ฉุกเฉินตาบลโพธิ์ไทร (
EMS)
ตั้งไว๎ 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลํอลื่น
สาหรับใช๎ในราชการหรือกิจการ ของ
ศูนย๑บริการการแพทย๑ฉุกเฉินตาบลโพธิ์ไทร (EMS)
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

1.3.16 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์
ตั้งไว้ 120,000 บาท
(1) คําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑วิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ของ อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว๎
100,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ๑ป้องกันโรคตําง ๆ การบริการสาธารณสุขงานควบคุมโรค เชํน น้ายา วัคซีน ฯลฯ รายละเอียดตามโครงก
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

(2) คําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑วิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ของศูนย๑บริการการแพทย๑ฉุกเฉินตาบลโพธิ์ไทร ( EMS)
ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ เชํน ไม๎กระดานรองหลัง,เฝือกคอชนิดแข็ง,สาย
รัดตรึงผู๎บาดเจ็บ, พลาสเตอร๑ปิดแผล, ผ๎ากอซ, กรรไกร, หน๎ากากชํวยหายใจ ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

1.3.17 ประเภทวัสดุการเกษตร

ตั้งไว้ 80,000 บาท

(1) คําซื้อวัสดุการเกษตร ตั้งไว๎ 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุการเกษตร เชํน สารเคมีป้องกันและกาจัดศัตรูพืช
และสัตว๑ อาหารสัตว๑ พันธุ๑พืช พันธุ๑ข๎าว พันธุ๑สัตว๑ ปุ๋ย วัสดุเพาะชา กระถางต๎นไม๎ กรรไกรตัดหญ๎า ต๎นไม๎ประดับ
และโครงการเกษตรอินทรีย๑ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสํงเสริมการเกษตร (00321)

1.3.18 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ตั้งไว้ 30,000 บาท
(1) คําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํของ อบต. โพธิ์ไทร ตั้งไว๎
20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพรํ เชํน ป้ายกระดาษเขียนโปสเตอร๑ พูํกันและสี แปรงสี ผ๎าเขียนป้าย ฟิล๑ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอเ
ซีดี รูปสีหรือขาวดาที่ได๎จากการล๎าง อัด ขยาย ภาพถํายตําง ๆ ปฏิทิน และสื่อประชาสัมพันธ๑การดาเนินงานของ อบต. โพธิ์ไท
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* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

(2) คําจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพรํของ งานการแพทย๑ฉุกเฉิน อบต.โพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 10,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

1.3.19 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 90,000 บาท
(1) คําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ ตั้งไว๎
90,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือจาน
บันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ งหมึ
ตลับกผ โปรแกรมอื่นอุๆปกรณ๑เพิ่มเติมที่เกี่ยวข๎องกับคอมพิวเตอร๑ ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าวัสดุ )

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 210,000 บาท แยกเป็น
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 160,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้ตัา้งไว๎ 160,000บาท เพื่อจํายคําไฟฟ้สาาหรับอาคารสถานที่ทาการองค๑การบริหารสํวนตาบล
สวนสุขภาพ ในเขตองค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.4.2 ประเภทค่าโทรศัพท์
ตั้งไว้ 40,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นคําโทรศัพท๑ ตั้งไว๎ 40,000 บาท เพื่อจํายคําโทรศัพท๑ สาหรับติดตํอหนํวยงานราชการ องค๑กร
บุคคล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติราชการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

1.4.3 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 10,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นคําไปรษณีย๑ คําโทรเลข คําธนาณัติ คําซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว๎ 10,000 บาท ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าสาธารณูปโภค )

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้ 467,000 บาท
แยกเป็น
1.5.1 หมวดเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณ ะประโยชน์
ตั้งไว้ 467,000 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ตั้งไว้ 127,000 บาท
(1 ) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการจัดงานเกี่ยวกับกิจกรรมของกาชาดอาเภอและจังหวัด ประจาปี 2556 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(2)
อุดหนุน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมของกาชาดจังหวัด ประจาปี 2556 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)
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(3) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ
ศูนย๑ป้องกันและแก๎ไขปัญหาต๎านยาเสพติดและพัฒนาหมูํบ๎าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ศูนย๑ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอาเภอพิบูลมังสาหาร ประจาปี 255
6 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(4) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ ศูนย๑ ป้องกัน และ
แก๎ไขปัญหาต๎านยาเสพติดและพัฒนาหมูํบ๎าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ศูนย๑ปฏิบัติการตํอสู๎เพื่อเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี 2556 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(5) อุดหนุน อบต.กุดชมภู และสานักงานสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 30,000
บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินกิจการของศูนย๑ข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างของ อปท . ประจาปี 2556
ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(6) อุดหนุนโครงการจัดงานงานรัฐพิธีและงานประเพณีทางศาสนา ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินอุดหนุน
ในการจัดงานงานรัฐพิธีและงานประเพณีทางศาสนา ประจาปี 2556
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(7) อุดหนุนโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพศูนย๑อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาเภอ ตั้งไว๎
อปท.สนับสนุน ศูนย๑อานวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาเภอ ประจาปี 2556

9,000 บาท

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(8) อุดหนุนโครงการสมาชิกแจ๎งขําวอาชญากรรมให๎กับสถานีตารวจภูธรพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎
เพื่อจํายโครงการสมาชิกแจ๎งขําวอาชญากรรมประจาปี 2556

20,000 บาท

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งชุมชน(00252)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(9) อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให๎แกํ อปท. ตั้งไว๎
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการให๎แกํ อปท.

8,000 บาท เพื่อจํายคําอบรม

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 340,000 บาท
(
1) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 190,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
สนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข จานวน 19 หมูํบ๎าน ๆ ละ 10,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
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(2) อุดหนุนการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎
สวัสดิการชุมชน ตาบลโพธิ์ไทร

100,000 บาท เพื่อจํายสมทบกองทุน

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)

(3) อุดหนุนกิจกรรมการดาเนินงานศูนย๑พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎
อุดหนุนกิจกรรมการดาเนินงานศูนย๑พัฒนาครอบครัวในชุมชนตาบลโพธิ์ไทร

30,000 บาท เพื่อจําย

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)

(4) อุดหนุนกลุํมอาชีพบ๎านสร๎างแก๎วสดใสตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายอุดหนุนกิจกรรมการดาเนินงานกลุํม
อาชีพบ๎านสร๎างแก๎วสดใส
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน (00250) งานสํงเสริมและสนับสนุนความเข๎มแข็งของชุมชน (00252)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สานักงาน
1.จัดซื้อ ตู๎เก็บเอกสาร ตั้งไว๎ 5,000 บาท ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2
เพื่อใช๎ในการเก็บเอกสารสานักงานปลัดตาบลโพธิ์ไทร

ตั้งไว้รวม
86,100 บาท
ตั้งไว้ 86,100
บาท
ตั้งไว้ 86,100
บาท
ตั้งไว้
47,000 บาท
บาน จานวน 1 ตู๎ ๆละ 5,000 บาท

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.จัดซื้อ ตู๎เก็บเอกสารบานเลือนกระจก ตั้งไว๎ 5,000 บาท ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จานวน 1 ตู๎ ๆ
ละ 5,000 บาท เพื่อใช๎ในการเก็บเอกสารสานักงานปลัดตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

3. คํา จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร๑ ตั้งไว๎ 23,000 บาท ขนาดไมํน๎อยกวํา 2,500 ANSI Lumens จานวน
1 เครื่องๆละ 23,000 บาท เพื่อใช๎ในกิจกรรมตํางๆใน อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

4. คําจัดซื้อ
เครื่องแฟกส๑ (Fax) ตั้งไว๎ 10,000 บาท ความเร็วโมเด็ม 14,400 bps - รับเอกสารกรณีกระดาษหมด
170 หน๎า - หนํวยความจาในการสํงเอกสาร 120 หน๎า จานวน 1 เครื่องๆละ 10,000 บาท เพื่อใช๎ในการรับ-สํงเอกสารใน
การปฏิบัติงาน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

5. จัดซื้อโทรศัพท๑ ตั้งไว๎
4,000 บาท จานวน 1 เครื่องๆละ 4,000 บาท เพื่อใช๎ในการติดตํอราชการในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช๎ในการติดตํอสื่อสารทางราชการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 29,600 บาท
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) ราคา 26,000 บาท จานวน 1 เครื่องๆละ 26,000 บาท
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 4 แกนหลัก (4 core)
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวํา ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 1 TB จานวน 1หนํวย
- มี DVD-RW หรือดีกวํา จานวน 1 หนํวย
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมํน๎อยกวํา 600:1 และมีขนาดไมํน๎อยกวํา 18 นิ้ว จานวน 1หนํวย
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (18 หน้า/นาที) ราคา 3,600 บาท จานวน 1 เครื่องๆละ 3,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 18 หน๎าตํอนาที
- มีหนํวยความจา (Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 2 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวํา
- สามารถใช๎ได๎กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 150 แผํน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
1.จัดซื้อเครื่องตัดหญ๎า แบบข๎อแข็ง ตั้งไว๎
ภายในตาบลโพธิ์ไทร

ตั้งไว้ 9,500 บาท
9,500 บาท จานวน 1 เครื่องๆละ9,500 บาท เพื่อใช๎ในการตัดหญ๎า

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
……………………………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น รวม 1,686,210 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 1, 680,810 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ 1,139,610 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 792,610 บาท
- เงินเดือนพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 792,610 บาท ตาแหนํง หัวหน๎าสํวนการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี , นักวิชาการพัสดุ , เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎/ นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ,
เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี (จานวน 5 ตาแหนํง)
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.2 ประเภทค่าจ้างประจา

ตั้งไว้ 175,000 บาท

- เงินเดือนลูกจ๎างประจา ตาแหนํง เจ๎าหน๎าที่การเงินและบัญชี ตั้งไว๎

175,000 บาท

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ

ตั้งไว้ 145,000 บาท

เงินเพิ่มการครองชีพพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 145,000 บาท
- เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสํวนตาบล ตาแหนํง นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ , เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎/นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ,เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
(จานวน 4 ตาแหนํง)
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.1.4. เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 27,000 บาท
- เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 27,000 บาท ตาแหนํง นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ , เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎/นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ,เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี
(จานวน 4 ตาแหนํง)
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 216,000 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 216,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 147,840 บาท
- คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ,ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บ) จานวน 2 ตาแหนํง
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 68,160 บาท
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ (ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่พัสดุ,ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จัดเก็บ)
จานวน 2 ตาแหนํง
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจํายทุกประเภทของหมวดคําจ๎างชั่วคราว)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน
1.3.1 ประเภทค่าเช่าบ้าน
เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านพนักงานสํวนตาบล

ตั้งไว้ 325,200 บาท
ตั้งไว้ 115,200 บาท
ตั้งไว้ 55,200 บาท

แยกเป็น

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.2 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งไว้ 10,000 บาท

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.3 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล

ตั้งไว้ 50,000 บาท

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าตอบแทน )

ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ 200,000 บาท แยกเป็น
1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมตํางๆ คําลงทะเบียนในการเข๎ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ตําง ๆ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 150,000 บาท
แยกเป็น
(1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งไว๎ 30,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทาง
ไปราชการหรือไปอบรม สัมมนาสาหรับพนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎างหรือผู๎มีสิทธิ์ซึ่งเบิกได๎ตาม
ระเบียบกาหนด
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* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

(2) คําใช๎จํายในการจัดโครงการคืนกาไรให๎แกํผู๎เสียภาษี ตั้งไว๎
20,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดโครงการคืนกาไรให๎แกํผู๎เสียภาษีในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

(3) คําใช๎จํายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย๑สิน ตั้งไว๎
100,000 บาท
เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดทาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย๑สิน ตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าใช้สอย )

ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 10,000 บาท
1.3.6 คําวัสดุโฆษณาและเผยแพรํ
- สาหรับป้ายประชาสัมพันธ๑การจัดเก็บภาษี
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 5,400 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 5,400 บาท
2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 5,400 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 5,400 บาท
1. ซื้อเครื่องพิมพ๑ สี (
Printer) Multifuntion แบบฉีดหมึก ตั้งไว๎ 5,400 บาท จานวน 1 เครื่อง เพื่อพิมพ๑
เอกสารทางราชการ คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- สามารถ Print – Copy และ Scan ภายในเครื่องเดียวกัน
- ความเร็วในการพิมพ๑สีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
- ความเร็วในการพิมพ๑ขาวดา ไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี)
- ความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 1,200 x 2,400 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ
- สามารถถํายสาเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได๎สูงสุด 99 สาเนา
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
- สามารถใช๎ได๎กับ กระดาษ A4,Letter,legal และ Custom โดยถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100
แผํน (เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัด อุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนโยธา
......................................................................
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น
6,746,750 บาท
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ รวม 5,825,850 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ 741,600 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 646,500 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 646,500 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตาบล
จานวน 5 คน ตาแหนํง หัวหน๎าสํวนโยธา(นักบริหารงานชําง) , นายชํางโยธา , เจ๎าพนักงานการประปา , เจ๎าพนักงาน
ธุรการ และ ชํางโยธา จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 646,500 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้ 85,000 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 85,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานสํวนตาบล จานวน 4 คน ตาแหนํง นายชํางโยธา , เจ๎าพนักงานการประปา , เจ๎าพนักงาน
ธุรการ และ ชํางโยธา จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 85,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 10,100 บาท
(1) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 10,100 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิให๎แกํพนักงาน
สํวนตาบล ตาแหนํง นายชํางโยธา , เจ๎าพนักงานการประปา , เจ๎าพนักงานธุรการ และ
ชํางโยธา เดือนละ 210 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 10,100 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจํายทุกประเภทของหมวดเงินเดือนและคําจ๎างประจา)
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1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
756,000 บาท
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้
756,000 บาท
ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตั้งไว้
162,960 บาท
(1) คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตั้งไว๎ 162,960 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ
จานวน 2 คน ตาแหนํง ผู๎ชํวยชํางไฟฟ้า และ ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การประปา จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 162,960
บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป
ตั้งไว้ 320,400 บาท
(1) คําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งไว๎ 320,400 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 5
คน ตาแหนํง พนักงานสูบน้า 2 คน , คนงานทั่วไป 2 คน , พนักงานขับรถยนต๑ 1 คน
เดือนละ 5,340 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 320,400 บาท
*ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 272,640 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตั้งไว๎ 53,040 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ จานวน 2 คน ตาแหนํง ผู๎ชํวยชํางไฟฟ้า และ ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่การประปา
จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 53,040 บาท
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งไว๎
219,600 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราวให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป จานวน 5 คน ตาแหนํง พนักงานสูบน้า 2 คน , คนงานทั่วไป 2 คน , พนักงานขับ
รถยนต๑ 1 คน เดือนละ 3,660 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 219,600 บาท
*ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ( 00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าจ้างชั่วคราว)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 1,383,000 บาท
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้ 70,000 บาท
1.3.1 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1) เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายคํารักษาพยาบาลสาหรับพนักงาน
สํวนตาบล, ลูกจ๎างประจา, พนักงานจ๎าง, และผู๎มีสิทธิ์พร๎อมทั้งบุคคล ในครอบครัวซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบ
กาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.3.2 ประเภทเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
(1) เพื่อจํายเป็นเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายคําตอบแทนให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง และผู๎ที่มีสิทธิ์ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าตอบแทน )
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ค่าใช้สอย
ตั้งไว้ 980,000 บาท
1.3.3 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 310,000 บาท
(1) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียนตําง ๆ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน
ตําง ๆในการเข๎ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา สาหรับพนักงานสํวนตาบล ลูกจ๎างประจา พนักงานจ๎าง และผู๎ที่มี
สิทธิ์ซึ่งเบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) คําจ๎างเหมาบริการอยํางหนึ่งอยํางใด ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจ๎างเหมาบริการ ให๎
ผู๎รับจ๎างทากิจการอยํางหนึ่งอยํางใดในกิจการของ อบต.โพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(3) เงินคําจ๎างเหมาบริการพนักงานจ๎าง ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างเหมาบริการพนักงานจ๎าง
ตาแหนํง พนักงานสูบน้า เดือนละ 5,000 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(4) เงินคําจ๎างเหมาบริการพนักงานจ๎าง ตั้งไว๎ 180,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างเหมาบริการพนักงานจ๎าง
ตาแหนํง คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน๎าที่จัดเก็บขยะ) จานวน 3 คน อัตราคําจ๎างเดือนละ
5,000 บาท จานวน 12 เดือน รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.3.4 ประเภทรายจ่ายเพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 620,000 บาท แยกเป็น
(1) คําใช๎จํายในการบารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ตั้งไว๎
270,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
บารุงรักษาหรือซํอมแซมที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ให๎ใช๎งานได๎ตามปกติ เชํน ซํอมแซมถนน สะพาน ทํอเหลี่ยม อาคาร
สิ่งกํอสร๎าง ไฟฟ้าสัญจร ฯลฯ ที่ชารุดเสียหายภายในตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

(2) คําใช๎จํายในการซํอมและบารุงรักษาคลองสํงน้าสถานีสูบด๎วยไฟฟ้า ตั้งไว๎
270,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการซํอมและบารุงรักษาคลองสํงน้าสถานี สูบน้าด๎วยไฟฟ้าในเขตตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

(3) คําใช๎จํายในการซํอมและบารุงประปาภายในตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎
การซํอมและบารุงรักษาประปาภายในตาบลโพธิ์ไทร

80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พักและคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ประชุม สัมมนา
สาหรับพนักงานสํวนตาบล และพนักงานจ๎าง และผู๎ที่มีสิทธิ์ซึ่งเบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าตอบแทนใช้สอย)
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ค่าวัสดุ
ตั้งไว้
333,000 บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ 80,000 บาท
(1) คําใช๎จํายจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 80,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เชํน
หลอดไฟ สายไฟ บัลลาร๑ต สตาสเตอร๑ ฟิวส๑ เทปพันสายไฟ ปลั๊ก สวิตซ๑ ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* * ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

1.3.7 ประเภทวัสดุก่อสร้าง
ตั้งไว้ 243,000 บาท
(1) คําจัดซื้อวัสดุกํอสร๎าง ตั้งไว๎ 240,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ กํอสร๎างตําง ๆ เชํน
ปูนซีเมนต๑ ทราย หิน ดิน เหล็ก อิฐ หินลูกรัง ยางมะตอยสาเร็จรูป ไม๎ สี ทํอ ตะปู ค๎อน คีม สวําน เลื่อย จอบ เสียม ท
และอุปกรณ๑ประปา ทํอตํางๆ เครื่องวัดขนาดเล็ก เชํน ตลับเมตร ลูกและใช๎
ดิ่ง ฯลฯในการซํอมและบารุงรักษาสิ่งกํอสร๎าง
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

(2) จัดซื้อเทปวัดระยะ ตั้งไว๎
3,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเทปวัดระยะขนาด 50 เมตร จานวน 2
ม๎วน เพื่อใช๎ในการออกสารวจตรวจสอบพื้นที่กํอนดาเนินการกํอสร๎างสิ่งกํอสร๎างตํางๆ เชํน ถนน ฝาย ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* * ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

1.3.8 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
ตั้งไว้ 10,000 บาท
(1) คําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสํง
เพื่อไว๎ประจารถยนต๑บรรทุกเอนกประสงค๑ ในการซํอมแซมและแก๎ไขปัญหาข๎อขัดข๎องเล็กน๎อย ของรถยนต๑
บรรทุกเอนกประสงค๑เชํน คีมล็อคกุญแจปากตายประแจไขควงชุดกูญแจบล็อก กุญแจเลื่อน แมํแรง ลวดสลิง ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าวัสดุ )

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 1,100,000 บาท
(1) คําไฟฟ้า ตั้งไว๎ 1,100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้าสัญจรและคําไฟฟ้าสถานีสูบน้าด๎วยไฟฟ้า ภายใน
ตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้
1,845,250 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ตั้งไว้
1,845,250 บาท
1. อุดหนุนโครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งไว๎ 141,240 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า บ๎านปากโดม หมูํที่ 1
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

2. อุดหนุนโครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งไว๎ 178,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า บ๎านดอนคามี หมูํที่ 4
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)
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3. อุดหนุนโครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า ให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งไว๎ 181,310 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า บ๎านเดื่อโดม หมูํที่ 5
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

4. อุดหนุนโครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณ ะ ให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค
สาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 93,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ บ๎าน
สร๎างแก๎ว หมูํที่ 6
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

5. อุดหนุน โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งไว๎ 147,300 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านวังแคน หมูํที่ 7
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

6. อุดหนุนโครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ ให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาค
สาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 139,700 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ
บ๎านสร๎างแก๎ว หมูํที่ 8
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

7
. อุดหนุนโครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งไว๎ 65,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า บ๎านสนามชัย หมูํที่ 9
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

8. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งไว๎ 211,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านบ๐าฮี หมูํที่ 11
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

9. โครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า ให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎
112,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า บ๎านถิ่นสาราญ หมูํที่ 13
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

10. โครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขา
อาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 86,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านคายาง
หมูํที่ 14
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)
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11. โครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร
ตั้งไว๎ 131,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่า บ๎านสนามชัย หมูํที่ 16
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

12. โครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า ให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขาอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎
131,800 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้า บ๎านทรัพย๑เจริญ หมูํที่ 17
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

13. โครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขา
อาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 150,200 บาทเพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านสร๎างแก๎ว หมูํที่
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

14. โครงการขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะให๎สานักงานการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคสาขา
อาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 71,900 บาท เพื่อจํายเป็นคําขยายเขตจาหนํายไฟฟ้าแรงต่าและไฟฟ้าสาธารณะ บ๎านสร๎าง
แก๎ว หมูํที่ 19
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว และรายละเอียดตามประการไฟฟ้า)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 131,900 บาท

920,900 บาท
920,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ 5,000 บาท
1. จัดซื้อตู๎เหล็ก ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็ก จานวน 1 หลังๆละ 5,000 บาท เพื่อเก็บ
อุปกรณ๑และเครื่องมือชําง รวมทั้งอุปกรณ๑อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง ที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการบารุงรักษาซํอมแซมไฟฟ้า
ประปา ถนน ภายในตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(2) ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 8,400 บาท
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED ขาวดา (25 หน๎า/นาที) ตั้งไว๎ 8,400 บาท จานวน 1 เครื่องๆละ
8,400 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑/ชนิด LED ขาวดา (25 หน๎า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 1,200
x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 25 หน๎าตํอนาที
- มีหนํวยความจา (
Memory) ขนาดไมํน๎อยกวํา 8 MB
- สามารถพิมพ๑เอกสารกลับหน๎าอัตโนมัติได๎
- มี
Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกวํา
- สามารถใช๎ได๎กับ
A4, Letter, Legal และCustom โดยมีถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 250 แผํน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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(3) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 5,000 บาท
1. จัดซื้อเครื่องทาน้าเย็น ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องทา น้าเย็น จานวน 1 เครื่องๆละ
5,000 บาท เพื่อทาน้าเย็นไว๎สาหรับบริโภค และต๎อนรับผู๎มาติดตํอราชการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(4) ครุภัณฑ์โรงงาน
ตั้งไว้
41,000 บาท
1. จัดซื้อชุดตัดแก๏ส ตั้งไว๎ 13,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อชุดเครื่องมือตัดเหล็กด๎วยแก๏ส
(ชุดตัดแก๏ส) จานวน 1 ชุดๆ ละ 13,000 บาท เพื่อใช๎ในการตัดเหล็กให๎ได๎ทุกรูปแบบ ทุกรูปทรง ในการดาเนินการ
ซํอมแซมและบารุงรักษา สิ่งกํอสร๎างตํางๆ อาคารสานักงาน และซํอมแซมและบารุงรักษาระบบประปาหมูํบ๎าน
รวมทั้งสิ่งกํอสร๎างอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. จัดซื้อสวํานแทํนเจาะเหล็ก ตั้งไว๎ 13,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อสวํานแทํนเจาะเหล็ก ขนาด 5/8 นิ้ว
450 วัตต๑ จานวน 1 แทํนๆละ 13,000 บาท เพื่อใช๎ในการเจาะเหล็กทุกรูปแบบ ในการดาเนินการซํอมแซมและ
บารุงรักษา สิ่งกํอสร๎างตํางๆ อาคารสานักงาน และซํอมแซมและบารุงรักษาระบบประปาหมูํบ๎าน รวมทั้งสิ่งกํอสร๎าง
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ขนาด 200 แอมป์
พร๎อมสาย จานวน 1 เครื่องๆละ15,000 บาท เพื่อใช๎ในการเชื่อมเหล็กชนิดตํางๆ ในงานขององค๑การบริหารสํวนตาบล
โพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(5) ครุภัณฑ์สารวจ
ตั้งไว้ 5,000 บาท
1. จัดซื้อล๎อวัดระยะทาง ตั้งไว๎ 5,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อล๎อวัดระยะทาง จานวน 1 ชุดๆละ5,000
บาท เพื่อใช๎ในการออกสารวจและตรวจสอบวัดระยะทางของถนนที่จะดาเนินการกํอสร๎าง และใช๎วัดระยะทางหลัง
ดาเนินการกํอสร๎างถนนเสร็จ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

(6) ครุภัณฑ์การเกษตร
ตั้งไว้ 67,500 บาท
1. จัดซื้อ เครื่องซัมเม อร๑ ส ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องซัมเม อร๑ ส ขนาด 1 H.P.
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท ใช๎ในงานกิจการประปาตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. จัดซื้อ เครื่องซัมเม อร๑ ส ตั้งไว๎ 18,500 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องซัมเม อร๑ ส ขนาด 1.5 H.P.
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท ใช๎ในงานกิจการประปาตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

3. จัดซื้อ เครื่องซัมเมอร๑ส ตั้งไว๎ 24,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องซัมเมอร๑ส ขนาด 2 H.P.
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,000 บาท ใช๎ในงานกิจการประปาตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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4. จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบไดโว ตั้งไว๎ 10,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบไดโว ขนาดทํอ
สูบน้า 2 นิ้ว จานวน 1 เครื่องๆ 10,000 บาท ใช๎ในงานกิจการประปาตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้
789,000 บาท
1. โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. บ๎านโพธิ์ไทร หมูํที่ 2 ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎างถนน ค.สล.
บ๎านโพธิ์ไทร หมูํที่ 2 ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.
กาหนดให๎
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

2
. โครงการปรับปรุงถนนดินและปรับปรุงถนนลูกรัง บ๎านทําช๎าง หมูํที่ 3 ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําปรับปรุงถนนดินและปรับปรุงถนนลูกรัง บ๎านทําช๎าง หมูํที่ 3 จานวน 2 สาย ดังนี้
(1) สายที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนดิน ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร คิดเป็นปริมาตรดินถม
600 ลบ.ม. พร๎อมเกรดบดอัดตลอดสาย และวางทํอระบายน้าขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จานวน 6 ทํอน
(2) สายที่ 2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร คิดเป็นปริมาตรดิน
ถม 300 ลบ.ม. พร๎อมเกรดบดอัดตลอดสาย และวางทํอระบายน้าขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จานวน 6 ทํอน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

3. โครงการวางรางระบายน้าทํอ คสล.ยํานชุมชนบ๎านสร๎างแก๎ว หมูํที่ 10 ตั้งไว๎ 100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
วางรางระบายน้าทํอ คสล.ยํานชุมชนบ๎านสร๎างแก๎ว ยาว 100เมตรพร๎อมบํอพักจานวน 6 บํอ ตามแบบที่ อบต.
กาหนดให๎
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

4. โครงการกํอสร๎างศาลาอเนกประสงค๑ บ๎านสะพานโดม หมูํที่ 12 ตั้งไว๎ 189,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํา
กํอสร๎างศาลาอเนกประสงค๑ บ๎านสะพานโดม หมูํที่ 12 ขนาดกว๎าง 4.50 เมตร ยาว 9 เมตร
สูง 2.80 เมตร พร๎อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนดให๎
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

5. โครงการกํอสร๎างถนน คสล.บ๎านโนนศิลาอํอน หมูํที่ 15 ตั้งไว๎
100,000 บาท เพื่อจํายเป็นคํากํอสร๎าง
ถนน คสล.บ๎านโนนศิลาอํอน หมูํที่ 15 ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร พร๎อมป้ายโครงการ ตาม
แบบที่ อบต.กาหนดให๎
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)

6.โครงการกํอสร๎างศูนย๑ปฏิบัติงาน อปพร.อบต.โพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 200,000 บาท (งวดที่ 1) เพื่อจํายเป็นคํา
กํอสร๎างศูนย๑ปฏิบัติงาน อปพร.อบต.โพธิ์ไทรเป็นศูนย๑ปฏิบัติงานของ อปพร. ขนาดกว๎าง 4 เมตร ยาว 11 เมตร
พร๎อมป้ายโครงการ ตามแบบที่ อบต.กาหนดให๎
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชม(00240) งานไฟฟ้าถนน(00242)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
…………………………………………………
ตั้งงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น 7,946,800 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจา
ตั้งไว้ 7,559,100 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้
373,380 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล
ตั้งไว้ 312,000 บาท
1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 312,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเดือนให๎แกํพนักงานสํวน
ตาบลตาแหนํง นักบริหารการศึกษา ,นักวิชาการศึกษา จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ
ตั้งไว้
52,500 บาท
1.2.1 เงินคําครองชีพชั่วคราวรายเดือนพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 52,500 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําครองชีพ
ชั่วคราวรายเดือนให๎แกํพนักงานสํวนตาบล ตาแหนํง นักวิชาการศึกษา รวม 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.1.3 ประเภทเงินเพิ่มคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 8 ,880 บาท
(1) เงินเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 8,880 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิให๎แกํพนักงานสํวน
ตาบล ตาแหนํง นักวิชาการศึกษา รวม 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา )

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
1.2.1 ประเภท เงินเดือนหรือเงินที่จ่ายเพิ่มให้แก่พนักงานจ้าง ตั้งไว้

406,600 บาท
406,600 บาท

ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้
243,240 บาท
(1) คําจ๎างพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํง ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา ตั้งไว๎
115,080 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
คําจ๎างให๎แกํพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตาแหนํง ผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา และผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก รวม 12 เดือน
(2) คําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งไว๎
128,160 บาท เพื่อจํายเป็นเงินคําจ๎างพนักงานจ๎างทั่วไป ตาแหนํง
ที่ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลเด็ก (ผู๎ดูแลเด็ก) จานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง
ตั้งไว้ 163,360 บาท
(1) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างตามภารกิจ ตั้งไว๎ 75,520 บาท เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว ตาแหนํงผู๎ชํวยนักวิชาการศึกษา รวม 12 เดือน
(2) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานจ๎างทั่วไป ตั้งไว๎ 87,840 เพื่อจํายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ให๎แกํพนักงานจ๎างทั่วไป ตาแหนํง ที่ปฏิบัติหน๎าที่ดูแลเด็ก (ผู๎ดูแลเด็ก) รวม 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้ 4,185,120 บาท แยกเป็น
ค่าตอบแทน
ตั้งไว้
69,200 บาท
1.3.1 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1) เงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาล ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลให๎แกํ
พนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎าง พร๎อมทั้งบุคคลในครอบครัวซึ่งมีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.3.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้
19,200 บาท
(
1) คําเชําบ๎านให๎กับพนักงานสํวนตาบล ตั้งไว๎ 19,200 บาท เพื่อจํายเป็นคําเชําบ๎านสาหรับพนักงานสํวนตาบล
ผู๎มีสิทธิ์ซึ่งมีสิทธิเบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดคําตอบแทน)

ค่าใช้สอย
ตั้งไว้
1,666,600 บาท
1.3.3 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ตั้งไว้ 230,000 บาท
(1) คําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําธรรมเนียมและคําลงทะเบียน ตําง ๆ
ในการเข๎ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาตําง ๆ สาหรับพนักงานสํวนตาบล พนักงานจ๎าง และผู๎มีสิทธิ์ซึ่งเบิกได๎
ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) คําจ๎างเหมาบริการ ตั้งไว๎ 180,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาผู๎ทาความสะอาดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จานวน 3 อัตรา เดือนละ 5,000 บาท จานวน 12 เดือน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.3.4 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ตั้งไว้ 310,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
(1) คําใช๎จํายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตําง ๆ ของท๎องถิ่น ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายในการดาเนินการจัดงานรัฐพิธี พิธีทางศาสนา และประเพณีตําง ๆ ที่สาคัญของท๎องถิ่นหรือการเข๎ารํวม
กิจกรรมในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี และประเพณีตําง ๆ ของหนํวยงานอื่น ๆ รายละเอียดตามโครงการฯ
1.1 โครงการสนับสนุนงานบวงสรวงสมโภชพระบารุงราษฏร๑ (จูมมณี) และงานบุญคูณลานกุ๎มข๎าวใหญํ
ประจาปี 2555 เป็นเงิน 50,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎*ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263)
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(2) คําใช๎จํายโครงการจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงาน
ตักบาตรเทโวโรหนะของท๎องถิ่น ตามรายละเอียดโครงการฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263)

(3) คําใช๎จํายโครงการจัดงานวันเด็ก ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการจัดงานวันเด็กสาหรับ
สนับสนุนกิจกรรมและพัฒนาการที่ดีของเด็กในท๎องถิ่น เชํน คําของรางวัลในการจัดกิจกรรม อาหาร น้าดื่ม คําวัสดุ
ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

(4) คําใช๎จํายโครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 120,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การจัดการแขํงขันกีฬาสาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน ภายในตาบลโพธิ์ไทร ต๎านยาเสพติด ตามรายละเอียด
โครงการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(5) คําใช๎จํายโครงการแขํงขันกีฬาภายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว๎ 35,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดการแขํงขันกีฬาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

(6) คําใช๎จํายโครงการจัดงานวันสงกรานต๑และวันผู๎สูงอายุ ตั้งไว๎ 55,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการ
จัดงานวันสงกรานต๑และวันผู๎สูงอายุ เชํน คําอาหาร น้าดื่ม คําของขวัญ คําจัดสถานที่ ฯลฯ ตามรายละเอียดโครงการ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263)

1.3.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,126,600 บาท
(1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
คําเบี้ยเลี้ยง คําพาหนะ คําเชําที่พัก และคําใช๎จํายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ประชุม สัมมนา
สาหรับพนักงานสํวนตาบล และพนักงานจ๎าง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได๎ตามระเบียบกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(2) โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว๎
1,076,600 บาท
2.1 คําใช๎จํายในการพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว๎ 11,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําใช๎จํายใน
การพัฒนาครูผู๎ดูแลเด็กในสังกัดองค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

2.2 คําจ๎างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสาหรับเด็กปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 873,600 บาท เพื่อจํายเป็นคําจ๎างเหมาจัดหาอาหารกลางวันสาหรับเด็กปฐมวัยของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด จานวน 240 คน ๆ ละ 13 บาท / วัน จานวน 280 วัน รายละเอียด ดังนี้
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสร๎างแก๎ว จานวน 1
11 คน เป็นเงิน
404,040 บาท
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําช๎าง จานวน 5
7 คน เป็นเงิน
207,480 บาท
3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านถิ่นสาราญ จานวน
72 คน เป็นเงิน
262,080 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212 )
(ทั้งนี้จะเบิกจํายได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น)
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2.3 วัสดุงานบ๎านงานครัว ตั้งไว๎ 84,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุงานบ๎านงานครัวตําง ๆ สาหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร เชํน แปรง ไม๎กวาด เขํง มุ๎ง ผ๎าปูที่นอน ปลอกหมอน
เบาะ ผ๎าหํม ถ๎วยชาม ช๎อนส๎อม กระติกน้าร๎อน ถังใสํน้า ฯลฯ จานวน 2 40 คน ๆ ละ 350 บาท ตามรายละเอียด
โครงการ
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสร๎างแก๎ว จานวน 1
11 คน เป็นเงิน
38,850 บาท
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําช๎าง จานวน 5
7 คน เป็นเงิน
19,950 บาท
3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านถิ่นสาราญ จานวน
72 คน เป็นเงิน
25,600 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2.4 วัสดุการศึกษา ตั้งไว๎ 60,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุการศึกษา สาหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กขององค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร เชํน หนังสือเรียน หนังสือนิทาน สื่อการสอนการเรียน ฯลฯ
จานวน 240 คนๆ ละ 250 บาท ตามรายละเอียดโครงการ
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสร๎างแก๎ว จานวน 1
11 คน เป็นเงิน
27,750 บาท
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําช๎าง จานวน 5
7 คน เป็นเงิน
14,250 บาท
3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านถิ่นสาราญ จานวน
72 คน เป็นเงิน
18,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

2.5 วัสดุสานักงาน ตั้งไว๎ 48,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําวัสดุสานักงานสาหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร เชํน สิ่งของ เครื่องเขียน แบบพิมพ๑ สิ่งพิมพ๑ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุด
ไม๎บรรทัด ยางลบ ตรายาง ซอง ธงชาติ น้าดื่มรวมถึงอุปกรณ๑ที่ใช๎โดยสภาพเมื่อใช๎แล๎วสิ้นเปลืฯลฯ
อง รายละเอียดดังนี้
จานวน 240 คนๆละ 200 บาท
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสร๎างแก๎ว จานวน 1
11 คน เป็นเงิน
22,200 บาท
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําช๎าง จานวน 5
7 คน เป็นเงิน
11,400 บาท
3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านถิ่นสาราญ จานวน
72 คน เป็นเงิน
14,400 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดใช๎สอย )

ค่าวัสดุ
ตั้งไว้ 2,449,320 บาท
1.3.6 ประเภทวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,
399,320 บาท
1. คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนอนุบาล, ป. 1
– ป. 6 ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 1,881,880 บาท เพื่อจําย
เป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล – ป. 6 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร จานวน 940 คน ๆ ละ
7 .70 บาท / วันจานวน 260 วัน ตามรายละเอียด ดังนี้
(1.1) โรงเรียนบ๎านเดื่อสะพานโดม จานวน
95 คน ตั้งไว๎
190,190 บาท
(1.2) โรงเรียนบ๎านสนามชัย (พิมพ๑ประชานุกุล) จานวน
132 คน
ตั้งไว๎ 264,264 บาท
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(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)
(1.8)

โรงเรียนบ๎านวังแคน จานวน
โรงเรียนบ๎านทําช๎าง จานวน
โรงเรียนบ๎านปากโดม จานวน 2
โรงเรียนบ๎านถิ่นสาราญ จานวน 10
โรงเรียนบ๎านสร๎างแก๎ว จานวน 3
โรงเรียนบ๎านนางาม (ผลแก๎วอุปถัมภ๑) จานวน 1

62
78
0
5
18
30

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ตั้งไว๎
ตั้งไว๎
ตั้งไว๎
ตั้งไว๎
ตั้งไว๎
ตั้งไว๎

1
24,124
15
6,156
40,040 บาท
2
10,210
636,636
260,260

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ได๎รับจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จานวน 7 บาท อบต.สมทบ 0.70 บาท (ทั้งนี้จะเบิกจํายได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น)

2. คําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาหรับเด็กระดับปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค๑การบริหาร
สํวนตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎ 517,440 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให๎กับเด็กปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร จานวน 240 คน ๆ ละ 7.70 บาท จานวน 280 วัน ตามรายละเอียด
ดังนี้
(2.1) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านสร๎างแก๎ว จานวน 1
11 คน ตั้งไว๎ 2 39,316 บาท
(2.2) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทําช๎าง จานวน 5
7 คน ตั้งไว๎ 1 22,892 บาท
(2.3) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านถิ่นสาราญ จานวน
72 คน ตั้งไว๎ 1 55,232 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าวัสดุ ) ได๎รับจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จานวน 7 บาท อบต.สมทบ 0.70 บาท
(ทั้งนี้จะเบิกจํายได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น)

1.3.7 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว้ 20,000 บาท
(
1) คําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ อาทิ หลอดไฟ
แบตเตอรี่ไมโครโฟน สายไฟ บัลลาร๑ต ฟิวส๑ เทปพันสายไฟ ปลั๊ก สวิตส๑ ฯลฯ สาหรับสถานศึกษาในสังกัด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

1.3.8 วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้
30,000 บาท
(
1) คําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร๑ เชํน แผํนหรือ
จานบันทึกข๎อมูล เทปบันทึกข๎อมูล หัวพิมพ๑หรือแถบพิมพ๑ ตลับผงหมึก โปรแกรมอื่นๆ อุปกรณ๑เพิ่มเติมที่เกี่ยวข๎องกับ
คอมพิวเตอร๑ ฯลฯ สาหรับสถานศึกษาในสังกัด
ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดวัสดุ )

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
ตั้งไว้ 30,000 บาท
1.4.1 ประเภทค่าไฟฟ้า
ตั้งไว้ 20,000 บาท
(1) เพื่อจํายเป็นคําไฟฟ้า ตั้งไว๎ 20,000 บาท เพื่อจํายคําไฟฟ้าของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค๑การบริหาร
สํวนตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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1.4.2 ประเภทค่าน้าประปา ตั้งไว้
(1) เพื่อจํายเป็นคําคําน้าประปา ตั้งไว๎
องค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร

10,000 บาท
10,000 บาท เพื่อจํายคําน้าประปาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

* ตั้งจํายจากเงินรายได๎ * ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
หมายเหตุ (ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกประเภทของหมวดค่าสาธารณูปโภค )

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้
2,564,000 บาท
1.5.1 ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐ หรือเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน๑ ตั้งไว้ 2,564,000 บาท
อุดหนุนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ตั้งไว้
2,514,000 บาท
(1) อุดหนุนจังหวัดอุบลราชธานีตามโครงการงานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อจํายใน
การอุดหนุนโครงการงานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ประจ
2556 าปีตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(2) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 15,000 บาท เพื่อ จํายในการอุดหนุนโครงการ
งานประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ประจาปี 255
6 ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263)

(3) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอาเภอพิบูลมังสาหาร ตั้งไว๎ 30,000 บาท เพื่อจํายในการอุดหนุน สภาวัฒนธรรม
อาเภอพิบูลมังสาหารตามโครงการจัดงา นบวงสรวงพระบารุงราษฎร๑
(จูมมณี) และงานประเพณีบุญคูณลาน กุ๎มข๎าวใหญํ ตาม
โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

(
4) อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร ตั้งไว๎
2,444,000 บาท เพื่อจํายในการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนตาบล
โพธิ์ไทร จานวน 940 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 200 วัน ตามรายละเอียดดังนี้
(
4.1) โรงเรียนบ๎านเดื่อสะพานโดม จานวน
95 คน ตั้งไว๎
247,000 บาท
(
4.2) โรงเรียนบ๎านสนามชัย (พิมพ๑ประชานุกุล) จานวน 132 คน
ตั้งไว๎ 343,200 บาท
(
4.3) โรงเรียนบ๎านวังแคน จานวน
62 คน ตั้งไว๎ 1
61,200 บาท
(
4.4) โรงเรียนบ๎านทําช๎าง จานวน
78 คน ตั้งไว๎
202,800 บาท
(
4.5) โรงเรียนบ๎านปากโดม จานวน 2
0 คน ตั้งไว๎
52,000 บาท
(
4.6) โรงเรียนบ๎านถิ่นสาราญ จานวน 10
5 คน ตั้งไว๎ 2
73,000 บาท
(
4.7) โรงเรียนบ๎านสร๎างแก๎ว จานวน 3
18 คน ตั้งไว๎
826,800 บาท
(
4.8) โรงเรียนบ๎านนางาม (ผลแก๎วอุปถัมภ๑) จานวน 1 30 คน ตั้งไว๎
338,000 บาท
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับกํอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
ได๎รับจัดสรรจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น จานวน 7 บาท อบต.สมทบ 0.70 บาท (ทั้งนี้จะเบิกจํายได๎ก็ตํอเมื่อได๎รับการจัดสรรจากกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น)
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อุดหนุนองค์กรเอกชน ในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์
ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1) อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน หมูํ 8 ตั้งไว๎ 50,000 บาท เพื่อจํายเงินอุดหนุนตามโครงการสืบสานงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ ตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท๎องถิ่น (00263)
(จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอานวยการการกระจายอานาจให้แก่ อปท.ระดับจังหวัดแล้ว)

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ 377,700 บาท
2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้
387,700 บาท แยกเป็น
2.1.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 387,700 บาท แยกเป็น
ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน
ตั้งไว้ 15,000 บาท
(1) จัดซื้อตู๎เหล็กชนิด 2 บานเลื่อน ตั้งไว๎
15,000 บาท เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อตู๎เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เลื่อน จานวน 3 หลัง ๆละ 5,000 บาท ขนาด 6 ฟุต เพื่อเก็บเอกสารของทางราชการของสถานศึกษาในสังกัด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
73,200 บาท
(1) เครื่องพิมพ๑
Multifuntion แบบฉีดหมึก ตั้งไว๎ 16,200 บาท จานวน 3 เครื่องๆ ละ 5,400 บาท เพื่อใช๎ใน
การพิมพ๑เอกสารภายในสถานศึกษาในสังกัด ตามคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ๑ที่เป็น Printer ,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใช๎เทคโนโลยีแบบพํนหมึก (inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ๑ไมํน๎อยกวํา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ๑สีไมํน๎อยกวํา 20 หน๎าตํอนาที
- มีความเร็วในการพิมพ๑ขาวดาไมํน๎อยกวํา 30 หน๎าตํอนาที
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได๎
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมํน๎อยกวํา 1,200x2,400 dpi
- สามารถถํายสาเนาเอกสารได๎ทั้งสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได๎สูงสุด 99 สาเนา
- สามารถยํอและขยายได๎ 25 ถึง 400 เปอร๑เซ็นต๑
- สามารถใช๎ได๎กับ A4,Letter,legal และ Custom โดยถาดใสํกระดาษได๎ไมํน๎อยกวํา 100 แผํน
(
2) เครื่องคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ค ตั้งไว๎ 57,000 บาท เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร๑โน๏ตบุ๏ค จานวน 3 เครื่องๆ ละ
19,000 บาท สาหรับสถานศึกษาในสังกัดองค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร ตามคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา
2.2 Ghz และมีความเร็วของหนํวยความจา หรือมี HTT ขนาดไมํน๎อยกวํา 1,066 MHz จานวน 1 หนํวย
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 500 GB จานวน 1 หนํวย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 14 นิ้ว
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- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย แบบ 10/100/1,000 Mbps จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา Wi-Fi (802.11b,g) และ Bluetooth
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตั้งไว๎ 25,000 บาท
(
1) เครื่องขยายเสียงพร๎อมลาโพงในตัว ตั้งไว๎ 25,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร๎อมลาโพงในตัว
จานวน 3 ชุด ๆละ8,333 บาท ประกอบด๎วยไมโครโฟนแบบไร๎สาย และมีเครื่องเลํน Mp 3 สาหรับ USB และ SD Card
ในตัว กาลังขับ 250 วัตต๑
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ตั้งไว๎
274,500 บาท แยกเป็น
(
1) เก๎าอี้พลาสติกสาหรับเด็ก ตั้งไว๎ 4,500 บาท เพื่อจัดซื้อเก๎าอี้พลาสติกจานวน 50 ตัวๆละ 90 บาท สาหรับให๎
นักเรียนปฐมวัยในสังกัดสถานศึกษาของ อบต. โพธิ์ไทร นั่งรับประทานอาหารหรือทากิจกรรมตํางๆ
ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)

(
2) เครื่องเลํนสนามเด็ก ตั้งไว๎ 270,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องเลํนสนามกลางแจ๎ง จานวน 3 ชุดๆละ 90,000
บาท วัสดุทาด๎วยไม๎เนื้อแข็ง 1 ชุดประกอบด๎วยรายละเอียดดังนี้
- บ๎านโดมทรงสูง จานวน
2 หลัง
- ปีนป่าย จานวน
1 ชุด
- สไลเดอร๑ จานวน
1 ชุด
- ทํอคลาน จานวน
1 ชุด
- บันไดมาตรฐาน จานวน
1 ชุด
- บันไดลิง
จานวน 1 ชุด
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ไทร
อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายจ่ายงบกลาง
………………………
รายจ่ายงบกลาง ตั้งไว้ รวม
1,000,000 บาท แยกเป็น
1. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ตั้งไว้ 781,000 บาท
(1.1) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น (กบท.) ตั้งไว๎
160,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญเพื่อชํวยเหลือแกํข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 1 % ของประมาณการรายรับ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(1.2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว๎
243,000 บาท
เพื่อจํายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ๎างตามอัตราและหลักเกณฑ๑ที่กฎหมายกาหนด
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(1.3) คําใช๎จํายในการสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพผู๎ป่วยเอดส๑ ตั้งไว๎ 102,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงินสงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผู๎ป่วยเอดส๑ ประมาณ 17 รายๆ ละ 500 บาท / เดือน รวม 12 เดือน ในเขตตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(1.4) คําใช๎จํายทุนการศึกษา ตั้งไว๎
126,000 บาท เพื่อจํายเป็นทุนการศึกษาของคณะผู๎บริหาร ,พนักงานสํวน
ตาบล,ลูกจ๎าง ,สมาชิก อบต.องค๑การบริหารสํวนตาบลโพธิ์ไทร
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

(1.5) สมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโพธิ์ไทร (สปสช .) ตั้งไว๎ 150,000 บาท เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลโพธิ์ไทร (สปสช.) ตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน
* ตั้งจํายจากเงินอุดหนุนทั่วไป* ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภทเงินสารองจ่าย
ตั้งไว้ 219,000 บาท
(1)
เพื่อจํายเป็นเงินสารองจํายชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตําง ๆ รวมทั้งการซํอมแซมทรัพย๑สินของทางราชการ
กรณีเกิดภัยพิบัติตําง ๆ ตั้งไว๎ 219,000 บาท หรือเพื่อใช๎จํายในกรณีที่จาเป็น ฯลฯ
* ตั้งจํายจากเงินรายได๎* ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

