ส่วนที่ 1
คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาองค์การบริห ารส่วนตาบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ จึงขอแถลง
ให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์ การคลัง ตลอดจนหลักการและแนว นโยบายการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้
1. สถำนกำรณ์คลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ มี
สถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
12,716,933.30.-บาท
1.1.2 เงินสะสม
6,279,042.96.- บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
4,302,614.18.- บาท
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จานวน 2 โครงการ
รวม 57,000.- บาท
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน - โครงการ
รวม ......................-................. บาท
1.1.6 เงินกู้คงค้าง ...........-................. บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2555
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น
22,834,375.46.- บาท ประกอบด้วย
2.1.1 หมวดภาษีอากร
172,800.93.- บาท
2.1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
15,089.92.- บาท
2.1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
96,020.56.- บาท
2.1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- บาท
2.1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
191,608.41.- บาท
2.1.6 หมวดรายได้จากทุน
- บาท
2.1.7 หมวดภาษีจัดสรร
12,659,850.64.- บาท
2.1.8 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
9,699,005.- บาท
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
บาท
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2.3 รายจ่ายจริง จานวน 18,574,687.58.- บาท ประกอบด้วย
2.3.1 งบกลาง
734,195.26.- บาท
2.3.2 งบบุคลากร
7,107,108.27.- บาท
2.3.3 งบดาเนินการ
6,855,389.76.- บาท
2.3.4 งบลงทุน
2,068,355.บาท
2.3.5 งบรายจ่ายอื่น
10,000.บาท
2.3.6 งบเงินอุดหนุน
1,799,639.29.- บาท
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
บาท
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่
จานวน
บาท
3. งบเฉพำะกำร
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล
3.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. .......-............. มีรายรับจริง ............-.............บาท รายจ่ายจริง ..............-..........บาท
3.2 เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ
..............-..........บาท
3.3 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
...............-..........บาท
3.4 กาไรสุทธิ
..............-......... บาท
3.5 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ................
..............-.........บาท
3.6 ทรัพย์จานา
...............-.........บาท
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คำแถลงงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
2.1 รำยรับ
รำยรับ

รำยรับจริง
ปี 2555

ประมำณกำร
ปี 2556

ประมำณกำร
ปี 2557

172,800.93
15,089.92
96,020.56

180,000
35,010
62,000

180,000
35,010
98,000

-

-

-

191,608.41
-

238,500
-

238,500
-

475,519.82

515,510

551,510

รำยได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรายได้จากทุน

รวมรำยได้จัดเก็บ
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดภำษีจัดสรร

12,659,850.64 11,755,000 14,226,660

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวตั ถุประสงค์

รวม

12,659,850.64

11,755,000

14,226,660

9,699,005

12,600,980 12,638,710

9,699,005

12,600,980

12,638,710

-

-

-

22,834,375.46 24,871,490 27,416,880

2.2 รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย
งบ
งบกลาง

รำยจ่ำยจริง
ปี พ.ศ.2553
3,474,134
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รำยจ่ำยจริง
ปี พ.ศ.2554
1,030,211

รำยจ่ำยจริง
ปี พ.ศ.2555
734,195.26
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งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รายจ่ายที่จ่ายจากเงิน อุดหนุน ที่รัฐบาล
ให้โดยระบุวัตถุประสงค์
มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนิ นการตาม
อานาจหน้าที่
รวม

6,680,411
4,517,727.02
1,779,894
12,000
1,570,637

6,869,490
4,986,307.46
1,726,467.06
12,000
1,644,400

7,107,108.27
6,855,389.76
2,068,355
10,000
1,799,639.29

10,360,812.80

9,631,955.75

-

460,846

-

-

28,856,461.82

25,900,831.27

18,574,687,58

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

หลักการ
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น ยอดรวม 27,416,880.- บำท แยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้
ด้ำน
ยอดรวม
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
10,934,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
436,760
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ด้ำนบริหำรกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณะสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

6,858,080
910,000
323,900
4,329,240
68,000
1,005,000
359,380
2,191,600
27,416,880

เหตุผล
เพื่ อ ใช้ ใ นการด าเนิ น งานตามนโยบายของผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ต ามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตลอด
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จึ ง เสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล เรื่ อ ง งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสมาชิกสภาฯ พิจารณาเห็นชอบต่อไป

กำรจำแนกแผนงำนและรวมกลุ่มงำนประจำ
การตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย แผนงาน งาน โครงการเมื่อ
รวมกันแล้ว จะเป็นแผนดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละรายการหรือ
โครงการในรอบปีหนึ่ง ๆ ลักษณะและรายละเอียดของงบประมาณจะแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเงินนั้นมีประโยชน์ต่ อ
ระบบเศรษฐกิจต่อประชาชนเพียงไร มุ่งที่จะให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ มิได้มุ่งให้ก้าวหน้าเร็วๆ หลักในการใช้
จ่ายก็เพื่อพัฒนาย่อมจะต้องมีดุลยภาพทั้งในด้านการผลิตและการเพิ่มรายได้ของประชาชนโดยทั่วไป งบประมาณอาจ
ช่วยส่งเสริมและชักจูงให้มีการลงทุนและการจ้างแรงงานมากที่สุดเท่าที่ทรัพยากรด้านอื่น ๆ จะอานวย ดังนั้นในการระบุ
ค่าใช้จ่ายว่าควรจะอยู่ในแผนงานใด ต้องคานึงถึงผลผลิตที่ได้รับ
ด้ำน
1.บริหาร

รหัส

แผนงำน

รหัส

00100 1.1 บริหารงานทั่วไป 00110 1.1.1
1.1.2
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งำน
งานบริหารทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รหัส
00111
00112
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งานทั่วไป

2.บริการ
ชุมชนและ
สังคม

ด้ำน

1.1.3 งานบริหารงานคลัง
1.2 การรั ก ษาความ 00120 1.2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน
สงบ
1.2.2 งานเทศกิจ
1.2.3 งานป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น
และระงับอัคคีภัย
00200 2.1 การศึกษา
00210 2.1.1 งานบริการงานทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา
2.1.2 งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา
2.1.3 งานระดับมัธยมศึกษา
2.1.4 งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ

รหัส

แผนงำน

2 .บ ริ ก า ร 00200 2.2 สาธารณสุข
ชุ ม ช น แล ะ
สังคม

รหัส

งำน

00220 2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.3 สังคมสงเคราะห์ 00230 2.3.1
2.3.2
2.4 เคหะและชุมชน 00240 2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
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ง า น บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
งานโรงพยาบาล
งานบริการสาธารณสุ ขและ
งานสาธารณสุขอื่น
งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ง า น บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งานสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
สังคมสงเคราะห์
งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
เคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าถนน
งานสวนสาธารณะ
งานก าจั ด ขยะมู ล ฝอยและ
สิ่งปฏิกูล

00113
00121
00122
00123
00211
00212
00213
00214

รหัส
00221
00222
00223
00224
00231
00232
00241
00242
00243
00244
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2.4.5 งานบาบัดน้าเสีย
2 .5 ส ร้ า ง ค ว า ม 00250 2.5.1 ง า น บ ริ ห า ร ง า น ทั่ ว ไ ป
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้มแข็งของชุมชน
เข้มแข็งของชุมชน
2.5.2 งานส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น
ความเข้มแข็งชุมชน
2 .6 ก า ร ศ า ส น า 00260 2.6.1 งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ศ าส น าวั ฒ น ธ รรม แ ล ะ
นันทนาการ
นันทนาการ
2.6.2 งานกีฬาและนันทนาการ
2.6.3 งานศาสนาและวั ฒ นธรรม
ท้องถิ่น
2.6.4 งานวิชาการวางแผน
ด้ำน
3.การ
เศรษฐกิจ

4. งบกลาง

รหัส
แผนงำน
รหัส
งำน
00300 3.1 อุ ต สาหกรรม 00310 3.1.1 งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ
และการโยธา
อุตสาหกรรมและการโยธา
3.1.2
3 .1 .2 งาน ก่ อ ส ร้ า ง
โครงสร้างพื้นฐาน
3.2 การเกษตร
00320 3.2.1 งานส่งเสริมการเกษตร
3.2.2 งานอนุรักษ์แหล่งน้าและ
ป่าไม้
3.3 การพาณิชย์
00330 3.3.1 งานกิ จ การสถานธนานุ
บาล
3.3.2 งานกิจการประปา
3.3.3 งานตลาดสด
3.3.4 งานโรงฆ่าสัตว์
00400 4.1 งบกลาง
00410 4.1.1 งบกลาง

งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่

00245
00251
00252
00261
00262
00263
00264
รหัส
00311
00312
00321
00322
00331
00332
00333
00334
00411
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รำยจ่ำยตำมแผนงำนและงบรำยจ่ำย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
*********************
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00111

00112

00113

รวม

6,229,120
2,499,800
235,000
12,000
8,000
8,983,920

-

1,249,000
651,000
61,000
1,961,000

7,478,120
3,150,800
296,000
12,000
8,000
10,944,920

00121

00122

00123

รวม

273,760
20,000
293,760

-

170,000
170,000

273,760
190,000
436,760

แผนงำนกำรเกษตร
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่

00321

00322

รวม

307,380
30,000
-

12,000
-

307,380
42,000
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งบเงินอุดหนุน

337,380

รวม
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

12,000

349,380

00251

00252

รวม

68,000
68,000

-

68,000
68,000

แผนงำนสำธำรณสุข
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00221

00222

00223

00224

รวม

770,000
770,000

-

140,000
140,000

-

770,000
140,000
910,000

แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

00231

00232

รวม

296,900
27,000
323,900

-

296,900
27,000
323,900

แผนงำนกำรศึกษำ
งำน
งบ

00211

งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่

00212

00213 00214

รวม
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งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

1,993,840
2,524,240
10,000
4,528,080

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำน
00261
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
15,000
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน
545,000
รวม 560,000

2,340,000
2,340,000

-

00262

00263

-

270,000 130,000
30,000 15,000
300,000 145,000

1,993,840
2,524,240
2,350,000
6,868,080

00264

รวม

-

415,000
590,000
1,005,000

แผนงำนเคหะและชุมชน
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ
งบเงินอุดหนุน

00241

00242 00243 00244 00245

838,240
781,000
2,515,000
80,000 105,000
รวม 4,214,240 105,000

--

-

-

รวม
838,240
781,000
2,515,000
185,000
4,319,240

แผนงำนงบกลำง
งำน
งบ
งบกลำง

00411

รวม

2,191,600

2,191,600

ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
********************************
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารปกครองส่ ว นต าบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึ งตราข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ

งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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รายจ่ ายขึ้น ไว้ โดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลโพธิ์ใหญ่ และโดยกำรอนุ มัติ ข องนำยอำเภอ
พนมไพร
ข้อ 1. ข้อบัญญัติตาบลนี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557”
ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 27,416,880.บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้ำน
ยอดรวม
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
10,944,920
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
436,760
ด้ำนบริหำรกำรชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
910,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์
323,900
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
68,000
แผนงานการศึกษา
6,868,080
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1,005,000
แผนงานเคหะและชุมชน
4,319,240
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
349,380
แผนงานพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
2,191,600
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น
27,416,880
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่นๆ

รวมยอด
-

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ ได้รับการอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2556
(ลงนาม)

เผด็จ สลักศิลป์
(นายเผด็จ สลักศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่

อนุมัติ
(ลงนาม) สุวัสส์ ศังขจันทรนันท์
(นายสุวัสส์ ศังขจันทรนันท์)
นายอาเภอพนมไพร

รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
**************************
ก. รำยได้จัดเก็บ
รวมทั้งสิ้น 551,510.- บำท
1. หมวดภำษีอำกร
รวม 180,000.- บำท
1.1 ภาษีบารุงท้องที่
จานวน 65,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จานวน 65,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
1.3 ภาษีป้าย
จานวน 50,000 .-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
รวม
35,010.-บำท
2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา
จานวน 500.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2.2 ค่าธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล
จานวน 10,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2.3 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จานวน 60.- บาท
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2.4ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
จานวน 200.-บาท
คาชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2.5 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
จานวน 150 .-บาท
คาชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2.6 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
จานวน 2,600.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน 18,500.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
2.8 ค่าใบอนุญาตอื่น
จานวน 3,000 .-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รวม
98,000.-บำท
3.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่
จานวน 12,000 .-บาท
คำชี้แจง: ประมาณเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ล่วงมาแล้วคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
3.2 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จานวน 86,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ล่วงมาแล้วคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
4. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวม
238,500.- บำท
4.1 ค่าขายแบบแปลน
จานวน 88,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
4.2: ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
จานวน 500.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
4.3 ค่ารายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน 150,000.- บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว
ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
1. หมวดภำษีจัดสรร
รวม 14,226,660.- บำท
1.1 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน 190,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
1.2 ภาษีสุรา
จานวน 1,475,000 .-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
1.3 ภาษีสรรพสามิต
จานวน 2,8750,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
1.4 ภาษีค่าภาคหลวงแร่
จานวน
90,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
1.5 ภาษีปิโตรเลียม
จานวน 150,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
1.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินจานวน 1,100,000.-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ล่วงมาแล้วคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.
จานวน 5,496,660.- บาท
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้นโดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
จานวน 2,850,000 .-บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น 12,638,710.- บำท
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 12,638,710.- บำท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทาจานวน 12,638,710.บาท
คำชี้แจง: ประมาณการเพิ่มขึ้น โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ล่วงมาแล้วคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
**********************************************

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ประมำณกำรรำยจ่ำยทั้งสิ้น 27,416,880.- บำท แยกเป็น
สำนักงำนปลัด
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนทั่วไป
ตั้งงบประมำณรวม 8,983,920.-บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร
ตั้งไว้รวม 6,229,120.-บำท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) ตั้งไว้รวม 3,262,320.-บำท แยกเป็น
1.1 เงินเดือนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งไว้ 514,080.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
1.2 เงินค่าตอบแทนนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งไว้ 42,120.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
1.3 เงินค่าตอบแทนพิเศษนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งไว้ 42,120.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
1.4 เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งไว้ 86,400.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 )
1.5 เงินค่าตอบแทนสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
ตั้งไว้ 2,577,600.-บำท
- ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 134,640 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 110,160 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 86,400 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 2,246,400 บาท
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ )
ตั้งไว้รวม 2,966,800.- บำท แยกเป็น
2.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 1,234,880- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 8 อัตรา ดังนี้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล/รองปลัดองค์การบริการส่วนตาบล/ หัวหน้าสานักงานปลัด อบต./นิติกร/
บุคลากร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน /เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 )
2.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 210,120.-บำท
จ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตาบลจานวน 6 อัตรา คือ รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตาบล/นิติกร/บุคลากร/เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/เจ้าพนักงาน
ธุรการ และเงินเพิ่มค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนสาหรับผู้บริหาร 1 อัตรา คือ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2.3 เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 60,600.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2.4 เงินประจำตำแหน่ง
ตั้งไว้ 151,200.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลที่ควรได้รับตามระเบียบตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2.5 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ตั้งไว้ 127,800.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างของลูกจ้างประจาพร้อมทั้งเงินปรับปรุงประจาปี ตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2.6 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของลูกจ้ำงประจำ
ตั้งไว้ 52,200.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจาตาแหน่ง 1 ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2.7 เงินค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 830,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างจานวน 7 อัตรา ดังนี้ พนักงานขับรถ / นักการภารโรง/ คนงาน
ทั่วไปจานวน 2 คน /ผช.จนท.ธุรการ / ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผน/ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2.8 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 300,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัด ตาแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ พนักงานขับรถ/ภารโรง/
คนงานทั่วไปจานวน 2 คน / ผช.จนท.ธุรการ / ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน/ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 2,499,800.-บำท แยกเป็น
หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 2,179,800.- บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน
ตั้งไว้รวม 557,800.-บำท แยกเป็น
1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 80,000.-บำท
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแก่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาช่วยปฏิบัติงานอันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่ อปพร. ที่มาปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ การป้องกันและระวังภัยธรรมชาติ
ค่าเงินรางวัลสาหรับกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างและคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
ตั้งไว้ 3,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111)
3. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ตั้งไว้ 30,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างหรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
4. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ 20,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงาน พร้อมบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
5. เงินค่ำเช่ำบ้ำน
ตั้งไว้ 64,800.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
6. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ 360,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ค่ำใช้สอย
ตั้งไว้รวม 1,352,000.- บำท แยกเป็น
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ตั้งไว้ 602,000.-บำท แยกเป็น
1. ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำทำควำมสะอำดสถำนที่รำชกำร
ตั้งไว้ 360,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทาความสะอาดสถานที่ราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่น ๆ
ตั้งไว้ 72,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจการที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ อปท. และมีลักษณะไม่
ซ้าซ้อนกับการปฏิบัติงานของ จนท.ของท้องถิ่นที่มีกรอบอัตรากาลังอยู่แล้ว โดยจ่ายให้กับผู้รับจ้างทาการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบดัดแปลง ต่อเติมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาสูบน้า ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นยุงลาย, ค่าจ้างเหมาตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้าง
เหมาเผาขยะมูลฝอย ค่าจ้างพิมพ์ปก เข้าเล่ม ถ่ายเอกสารแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ อบต.โพธิ์ใหญ่ และ
ค่าจ้างเหมาทาสิ่งของต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 72,000.- บาท (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
3. ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนต่ำงๆ
ตั้งไว้ 120,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา ตาแหน่งต่าง ๆ ซึง่
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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ได้รับคาสั่งให้เข้ารับการอบรมหรือประชุมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 60,000.- บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 60,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)
4. ค่ำเช่ำพื้นที่ของเว็บไซด์หน่วยงำน
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเช่าพื้นที่ในการจัดทาเว็บไซด์หน่วยงาน ของ อบต.โพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
5. ค่ำประกันภัยรถยนต์ส่วนกลำง
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นประกันภัยรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการเพื่อจ่ายในค่าเบี้ยประกันภัย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/349 ลงวันที่ 8 กันยายน
2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
6. ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรกำรซื้อกำรจ้ำงของ อบต.ระดับอำเภอ ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ระดับอาเภอ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ 10,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร ตั้งไว้ 5,000.- บำท
เพื่อจ่ายค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการ
หรือ คณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวง
มหาดไทย ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งมีอาหารว่างหรือขนมประกอบ
เครื่องใช้ในการเลี้ยง รับรองและค่าบริการอื่นๆซึ่งมีความจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการ
ประชุม ทั้งนี้ให้รวมถึงเข้าร่วมประชุมอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือ
ที่ มท.0808.4 /ว.2381 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2548 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. ค่ำรับรองในกำรต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคล
ตั้งไว้ 5,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มาตรวจงาน เยี่ยมชม นิเทศงาน หรือ
ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 465,000.บำท แยกเป็น
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ตั้งไว้ 80,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาและผู้บริหาร ซึ่งได้รับคาสั่งให้เข้าร่วมประชุมอบรมหรือสัมมนาตามโครงการ
ต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. ค่ำโครงกำรแผนพัฒนำ อบต.
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการจัดทาแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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3. ค่ำรังวัดที่สำธำรณประโยชน์และกำรปักหลักเขต
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดและการปักหลักเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ ตลอดทั้งการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการสารวจและปักหลักเขตที่สาธารณะต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
4. ค่ำจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
ตั้งไว้ 15,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม/ดาเนินการรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูล จปฐ. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
5. ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทัศนศึกษำดูงำนนอกสถำนที่
ตั้งไว้ 300,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของผู้บริหาร/
ส.อบต./พนักงานส่วนตาบล/ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น ค่าเอกสาร
การฝึกอบรม ค่าวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ ค่าของสัมมนาคุณ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารถ
ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรืออื่นๆ ตามความจาเป็นตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
6. ค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำร อบต. พบประชำชน
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ อบต.พบประชาชน ตั้งจ่ายจาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ประเภท ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 255,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 50,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.โพธิ์ใหญ่ เพื่อให้มีสภาพคงเดิมหรือประสิทธิภาพ
คงเดิมหรือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบารุงรักษา
ทรัพย์สิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. ค่ำซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
ตั้งไว้ 5,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
3. ค่ำซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ภำยในตำบลโพธิ์ใหญ่
ตั้งไว้ 100,000.- บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ซ่ อ มแซมไฟฟ้ า ส่ อ งสว่ า งภายในเขต อบต.โพธิ์ ใหญ่ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
(ปรากฏ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
4. ค่ำซ่อมแซมระบบประปำ
ตั้งไว้ 100,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบปาของ อบต โพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ค่ำวัสดุ
ตั้งไว้รวม 290,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำวัสดุสำนักงำน
ตั้งไว้ 60,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม
สมุดบันทึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 30,000.-บำท
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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เพือ่ จ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
จาก เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
3. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
ตั้งไว้ 10,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ค่าวารสารสิ่งพิมพ์
ค่าจัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหมู่บ้าน ค่าฟิล์ม ภาพนิ่ง ถ่านแบตเตอรี่สาหรับกล้องถ่ายรูป สี พู่กัน
กระดาษโปสเตอร์รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป,แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้ว และยังไม่บันทึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ ที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ (ป้ายไวนิล) วันสาคัญต่าง ๆ เช่น ภาพวันแม่/ นโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป รหัส 00111)
4. วัสดุนำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 160,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้แก่รถยนต์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ และ
ราชการของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มาช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยธรรมชาติตามที่หน่วยงานนั้นร้องขอ
และค่าน้ามันที่ใช้กับเรือท้องแบนของ อบต.โพธิ์ใหญ่ และสาหรับใช้กับเครื่องพ่นยุง / ใช้ผสมน้ายาพ่น
ยุงลาย เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111)
5. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน
เพลา เบาะรถยนต์ กันชนรถยนต์ หม้อน้ารถยนต์ เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น ซึ่งใช้กับรถยนต์ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111)
6. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสบู่ ไม้กวาด น้ายาล้างห้องน้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
ค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งไว้รวม 320,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำไฟฟ้ำสำนักงำน
ตั้งไว้ 200,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจาสานักงานและที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 50,000.- บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.- บาท
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. ค่ำน้ำประปำ
ตั้งไว้ 15,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับใช้ประจาสานักงานและที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตาบล โพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 15,000.- บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทัว่ ไป รหัส 00111)
3. ค่ำโทรศัพท์
ตั้งไว้ 25,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ประจาสานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
4. ค่ำบริกำรทำงโทรคมนำคม
ตั้งไว้ 80,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 8,000.- บำท
แยกเป็น
อุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกำรอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้รวม 8,000.- บำท แยกเป็น
อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอพนมไพร
ตั้งไว้รวม 8,000.- บำท แยกเป็น
1. โครงกำรจัดงำนและจัดกิจกรรม เนื่องในวันปิยมหำรำช 23 ตุลำคม 2556 ตั้งไว้ 2,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานและจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. โครงกำรจัดงำนและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษำ
ตั้งไว้ 3,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส
00111)
3. โครงกำรจัดงำนและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
ตั้งไว้ 3,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัดงานและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
รหัส 00111)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม 235,000.-บำท แยกเป็น
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้รวม 235,000.-บำท แยกเป็น
ค่ำครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 235,000.- บำท แยกเป็น
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงำนประมวลผล ตั้งไว้ 50,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์ CPU intel Core i5-2400 2.80 GHZ, RAM memory DDR 3 4 GB,
HDD 1 TB, GraphicCard ATI Radeon HD 1 GB, DVD-Rw, Monitor’ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 18”
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท ตามรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 11,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึก inkjet printer จานวน 1 เครื่อง เป็น printer, copier,
scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดา/สี สาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30/17 หน้าต่อนาที สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
3. ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ ชนิดแขวน พร้อมค่ำติดตั้ง
ตั้งไว้ 174,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พร้อมค่าติดตั้ง จานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 43,500.- บาท
ขนาด 36,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111 )
หมวดรำยจ่ำยอื่นๆ

ตั้งไว้รวม 12,000.-บำท แยกเป็น

งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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รำยจ่ำยอื่น ๆ
ตั้งไว้รวม 12,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำจ้ำงหน่วยงำนเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผลควำมพึงพอใจ ฯลฯ

ตั้งไว้ 12,000.- บำท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ในการศึกษา วิจัย ประเมินผลความพึงพอใจ เกี่ยวกับการดาเนินงานในด้านหรือ
โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยฯมา
ประกอบการบริหารงาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป รหัส 00111)

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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สำนักงำนปลัด
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน ตั้งงบประมำณรวม 463,760.- บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร
ตั้งไว้ รวม 273,760.- บำท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
ตั้งไว้รวม 273,760.- บำท แยกเป็น
1.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 140,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
1.2 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
รหัส 00121)
1.3 เงินค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 95,760.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้าง จานวน 1 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
1.4 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 18,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัด ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส 00121)
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 190,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทนใช้สอยวัสดุ
ตั้งไว้รวม 190,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน
ตั้งไว้ 20,000 บำท แยกเป็น
1. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน รหัส 00121)
ค่ำใช้สอย
ตั้งไว้จำนวน 170,000.- บำท แยกเป็น
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 170,000.บำท แยกเป็น
1. ค่ำสนับสนุนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจรำจรในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ ตั้งไว้ 85,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการป้องกันอุบัติเหตุจราจร ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลวันสาคัญ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ลด
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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อุบัติเหตุ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รหัส 00123)
2. ค่ำฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ตั้งไว้ 85,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รหัส 00123)

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนปลัด
แผนงำนสำธำรณสุข
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น ตั้งงบประมำณรวม 910,000 .- บำท แยกเป็น
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 770,000.- บำท แยกเป็น
หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
ตั้งไว้รวม 770,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน
ตั้งไว้รวม
100,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติกำรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งไว้ 100,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป รหัส 00221)
ค่ำใช้สอย

ตั้งไว้รวม 670,000.- บำท แยกเป็น
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ประเภท รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ตั้งไว้รวม 320,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ตั้งไว้รวม 320,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำจ้ำงเหมำผู้ปฏิบัติกำรในระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ตั้งไว้ 320,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในศูนย์กู้ชีพกู้ภัยตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป รหัส 00221)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 350,000.บำท แยกเป็น
1. ค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรรณรงค์ส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ (วันผู้สูงอายุแห่งชาติ) ตั้งไว้ 150,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการ รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป รหัส 00221)
2. ค่ำสนับสนุนโครงกำรลดจำนวนสัตว์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการตามโครงการลดจานวนสัตว์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดตามโครงการ
ที่ อบต.และสานักงานปศุสัตว์อาเภอ กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไป รหัส 00221)
3. ค่ำควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งไว้ 170,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าทรายกาจัดลูกน้า
ยุงลาย, น้ายาพ่นหมอกควัน, น้ามันดีเซล, น้ามันเบนซิน และค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เป็นครั้งคราว ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป รหัส 00221)
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 140,000.- บำท
แยกเป็น
อุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้ 140,000.-บำท แยกเป็น
1. ค่ำสนับสนุนโครงกำรพัฒนำสำธำรณสุขมูลฐำน
ตั้งไว้ 140,000.- บำท
เพื่ อจ่ายเป็ น ค่าดาเนิ น งานของ อสม.หมู่บ้านละ 10,000.- บาท จานวน 14 หมู่บ้าน รายละเอียดตาม
โครงการที่ อบต. และ อสม.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งาน
บริหารทั่วไป รหัส 00223)

********************************************
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนปลัด
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
งำนสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์
ตั้งงบประมำณรวม 323,900.- บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร
ตั้งไว้รวม 296,900.- บำท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
ตั้งไว้รวม 296,900.- บำท แยกเป็น
1.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 157,900.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา ดังนี้
นักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 25,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ค่าครองชีพของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งนักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
1.3 เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 4,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)
1.4 เงินค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 92,000 .- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดจานวน 1 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน ตั้งจ่ ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานสั งคมเคราะห์ งานบริห ารทั่ ว ไปเกี่ยวกับ สั งคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)
1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 18,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงิน เพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างในสังกัดจานวน 1 อัตรา ดังนี้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ รหัส 00231)
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งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม
หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่ำตอบแทน

27,000.- บำท แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 27,000.- บำท แยกเป็น
ตั้งไว้ 27,000.- บำท แยกเป็น

1. ค่ำประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ 27,000.- บำท
เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รหัส 00231)

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
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องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนปลัด
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน ตั้งงบประมำณรวม 68,000.- บำท แยกเป็น
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 68,000.- บำท แยกเป็น
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ตั้งไว้รวม 68,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม
68,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรม โรคเอดส์ กำรละเมิดสิทธิของเด็กฯ ตั้งไว้ 8,000 .- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก การพนัน
การขยายตัวทางธุรกิจบริการทางเพศ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน รหัส 00251)
2. ค่ำรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดทั้งการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกาย
จิตใจของผู้เสพยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
00251)
3. ค่ำฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในเขต อบต.โพธิ์ใหญ่ ตั้งไว้ 30,000.บำท
เพื่อจ่ายเป็นฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยและควบคุมอาชญากรรมภายในเขต
อบต.โพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส 00251)

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงำนปลัด
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร

ตั้งงบประมำณรวม 349,380.- บำท แยกเป็น
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งบบุคลำกร
ตั้งไว้รวม
307,380.- บำท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ )
ตั้งไว้ 307,380.- บำท แยกเป็น
1.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 175,000.- บำท
เพื่ อจ่ายเป็ น เงิน เดือนพนั กงานส่ว นตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 1 อัตรา
ดังนี้ ตาแหน่งนั กวิชาการเกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริม
การเกษตร รหัส 00321)
1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่ อจ่ายเป็ น เงิน เพิ่มค่าครองชีพ ของพนักงานส่ วนตาบลจานวน 1 อัตรา คือ ตาแหน่งนักวิช าการ
เกษตร ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
1.3 เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 4,380.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
1.4 เงินค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 66,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างจานวน 1 อัตรา ดังนี้ คนงานเครื่องสูบน้า ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 42,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างในสังกัด ตาแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้ คนงานเครื่องสูบน้า
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 42,000.- บำท แยกเป็น
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ตั้งไว้รวม 42,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำใช้สอย
ตั้งไว้รวม 42,000.- บำท แยกเป็น
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 42,000.- บำท
แยกเป็น
1. ค่ำโครงกำรปลูกต้นไม้/ หญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งไว้ 12,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝก ตามแนวพระราชดารัสและพระราชเสาวนีย์หรือ
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์
แหล่งน้าและป่าไม้ รหัส 00322)
2. ค่ำสนับสนุนกำรประชุมและโครงกำรเพิ่มศักยภำพของคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรเกษตร
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมและดาเนินการตามโครงการ เพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร งาน
ส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
3. ค่ำโครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพสตรี และแม่บ้ำนเกษตรกร
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสตรีและแม่บ้านเกษตรกร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รหัส 00321)
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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*****************************************

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนกำรคลัง
แผนงำนบริหำรงำนคลัง
งำนบริหำรงำนคลัง ตั้งงบประมำณรวม 1,961,000.- บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร ตั้งไว้รวม 1,249,000.- บำท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
ตั้งไว้รวม 1,249,000.- บำท แยกเป็น
1.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 627,000 .- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี จานวน 4 อัตรา ดังนี้
ผู้อานวยการกองคลัง/ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/ เจ้าพนักงานพัสดุ/ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 )
1.2 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 40,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบลจานวน 3 อัตรา คือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/
เจ้าพนักงานพัสดุ/ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
1.3 เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงิน
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รหัส 00111)
1.4 เงินค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 370,000 .- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัดจานวน 5 อัตรา ดังนี้ ผช.จนท.พัสดุ/ ผช.จพง.
จัดเก็บรายได้/ ผช. จนท.การและการบัญชี/ ผช.จนท,ธุรการ/ ผช,จนท,การคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 150,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างในสังกัดจานวน 5 อัตรา ดังนี้ ผช.จนท.พัสดุ/ ผช.จนท.
จัดเก็บรายได้/ ผช. จนท.การและการบัญชี/ ผช.จนท,ธุรการ/ ผช,จนท,การคลัง ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
1.6 เงินประจำตำแหน่ง
ตั้งไว้ 42,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลที่ควรได้รับตามระเบียบตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป รหัส 00111)
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 651,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 641,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน
ตั้งไว้ 501,000.-บำท แยกเป็น
1. เงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน ตั้งไว้ 51,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบลผู้มิสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 )
2. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113 )
3. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพือ่ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตาบล พร้อมบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
4. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ 400,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี) ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
ค่ำใช้สอย

ตั้งไว้รวม

70,000.- บำท แยกเป็น

ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ตั้งไว้ 20,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนต่ำงๆ
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้เข้าร่วมประชุม
อบรมหรือสัมมนาตามโครงการต่างๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 30,000.-บำท
แยกเป็น
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้เข้าร่วมประชุมอบรมหรือสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินของ อบต.โพธิ์ใหญ่ เพื่อให้มีสภาพคงเดิมหรือ
ประสิทธิภาพคงเดิมหรือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่า
บารุงรักษาทรัพย์สิน (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารงาน คลัง รหัส 00113)
ค่ำวัสดุ
ตั้งไว้รวม 70,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำวัสดุสำนักงำน
ตั้งไว้ 50,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม สมุด
บันทึก สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
2. ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึก หมึกพิมพ์ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่น ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
3. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของซึ่งเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้กวาด ถาด แก้วน้า น้ายา
ท าความสะอาดต่ า งๆ เป็ น ต้ น ตั้ งจ่ ายจากเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป (ปรากฏในแผนงานบริ ห ารทั่ ว ไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้รวม 10,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งไว้รวม 10,000.-บำท แยกเป็น
1. ค่ำไปรษณีย์
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง รหัส 00113)
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม 61,000.- บำท แยกเป็น
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง
ตั้งไว้รวม 61,000.- บำท แยกเป็น
ครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 61,000 .- บำท แยกเป็น
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงำนประมวลผล ตั้งไว้ 50,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อคอมพิวเตอร์ CPU intel Core i5-2400 2.80 GHZ, RAM memory DDR 3 4 GB,
HDD 1 TB, GraphicCard ATI Radeon HD 1 GB, DVD-Rw, Monitor’ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 18”
จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 25,000 บาท ตามรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)
2. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 11,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดหมึก inkjet printer จานวน 1 เครื่อง เป็น printer, copier,
scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x1,200 dpi มี
ความเร็วในการ พิมพ์ร่างขาวดา/สี สาหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30/17 หน้าต่อนาที สามารถ
ใช้ได้กับ A4, Letter มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส 00113)

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่

หน้า 32

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557
ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ตั้งงบประมำณรวม 6,868,080.-บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร
ตั้งไว้รวม 1,933,840.- บำท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้รวม
1,993,840.- บำท แยกเป็น
1.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 790,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี นักบริหารงาน
การศึกษา นักวิชาการศึกษา และเพื่อจ่ายสมทบบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่ได้รับเงินจัดสรรไม่
ครบตามอัตราเงินเดือนสาหรับตาแหน่ง ครูผู้ช่วย 6 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท
และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 590,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบล ตั้งไว้ 372,900 .- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานส่วนตาบล จานวน 1 อัตรา คือ นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา และเพื่อจ่ายสมทบบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนที่ได้รับเงินจัดสรรไม่ครบตามอัตรา
เงินเดือนสาหรับตาแหน่ง ครูผู้ช่วย 6 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท และตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 292,900 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)
1.3 เงินปรับเพิ่มตำมคุณวุฒิ
ตั้งไว้ 59,100.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบลจานวน 1 อัตรา คือ นักวิชาการศึกษา และเพื่อจ่าย
สมทบบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่ได้รับเงินจัดสรรไม่ครบตามอัตราเงินเดือนสาหรับ ตาแหน่งครู
ผู้ช่วย 6 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จานวน 15,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป 44,100 บาท
(ปรากฏใน แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
1.4 เงินประจำตำแหน่ง
ตั้งไว้ 42,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลที่ควรได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
42,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
1.5 ค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 600,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินค่าจ้างของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตาแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ จานวน 1 อัตรา
ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จานวน 6 อัตรา (ตั้งสมทบในส่วนที่ได้รับเงินค่าจ้างไม่ครบ
ตามอัตราเงินเดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 400,000 บาท
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
1.6 เงินเพิ่มค่ำครองชีพของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 129,840.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด ตาแหน่งผู้ช่วยสันทนาการ จานวน 1
อัตรา ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยจานวน 6 อัตรา (ตั้งสมทบในส่วนที่ได้รับเงินค่าจ้างไม่
ครบตามอัตราเงินเดือน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 90,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 39,840
บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
งบดำเนินกำร

ตั้งไว้รวม

2,524,240.- บำท แยกเป็น
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หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 2,496,240.- บำท แยกเป็น

ค่ำตอบแทน
ตั้งไว้รวม 160,000.- บำท แยกเป็น
1. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตาบล พร้อมบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)
2. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ 150,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี)
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
ค่ำใช้สอย
ตั้งไว้รวม 1,018,800.- บำท แยกเป็น
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ตั้งไว้รวม 12,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนต่ำงๆ
ตั้งไว้ 12,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และบุคลากรทางการศึกษาฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 1,006,800.บำท เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยดังนี้
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
รหัส 00211)
2. ค่ำดำเนินกำรวันเด็กแห่งชำติ
ตั้งไว้ 100,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดกิจกรรมและสนับสนุนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติแห่งชาติประจาปี 2557
รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
3. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตั้งไว้ 896,800.- บำท แยกเป็น
3.1 ค่ำจ้ำงเหมำประกอบอำหำรกลำงวัน
ตั้งไว้ 884,800.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมค่าสิ่งของและค่าแรงงานโดยคิดตามข้อมูลเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 อัตราคน 20.- บาท/วัน/คน จานวน 280 วัน ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ใหญ่ (20X280X40)
จานวน 224,000.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮ ( 20X280X40 )
จานวน 224,000.- บาท
- ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองกุงน้อยหนองกุงใหญ่ ( 20X280X42) จานวน 235,200.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชัยศรีหนองแคน ( 20X280X36 )
จานวน 201,600.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)
3.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 12,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 12 คน (เป็นเงินสมทบ
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งบประมาณของ อบต.ในการพัฒนาบุคลกร ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2556 ที่ มท
0893.3/ว 1522 ลว. 11 มิถุนายน 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา
งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
ค่ำวัสดุ
ตั้งไว้รวม 1,317,440.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำวัสดุสำนักงำน
ตั้งไว้ 50,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา กาว แฟ้ม สมุด
บันทึก สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
2. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ตั้งไว้ 15,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว หรือสิ่งของซึ่งเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ไม้กวาด ถาด แก้วน้า
น้ายาทาความสะอาดต่าง ๆ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
3. ค่ำวัสดุอื่น ๆ (อำหำรเสริมนม)
ตั้งไว้ 1,252,440.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม แยกเป็น
3.1 อาหารเสริมนมสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 7.- บาท จานวน 280 วัน ตามข้อมูลเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เป็นจานวนเงิน 309,680.- บาท ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โพธิ์ใหญ่ ( 7X280X40)
จานวน 78,400.- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮ ( 7X280X40)
จานวน 78,400 .- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงน้อยหนองกุงใหญ่ (7X280X42) จานวน 82,320 .- บาท
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชัยศรีหนองแคน ( 7X280X36)
จานวน 70,560.- บาท
3.2 อาหารเสริมนมสาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตาบลโพธิ์ใหญ่ ทั้ง 5 แห่ง ตั้งแต่ระดับอนุบาล –
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในอัตราคนละ 7.- บาท /คน/วัน จานวน 260 วัน ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
2556 เป็นจานวนเงิน 942,760.- บาท ดังนี้
- โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (7X260X174)
จานวน 316,680.- บาท
- โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ (7X260X136) จานวน 247,520.- บาท
- โรงเรียนหนองกุงวิทยา (7X260X109)
จานวน 198,380.- บาท
- โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน (7X260X78)
จานวน 141,960.- บาท
- โรงเรียนบ้านบัวงาม (7X260X21)
จานวน 38,220.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้รวม 28,000.-บำท แยกเป็น
ค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งไว้รวม 28,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำกระแสไฟฟ้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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2. ค่ำน้ำประปำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ตั้งไว้ 8,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส 00211)
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 2,350,000.- บำท แยกเป็น
อุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้ 2,350,000.-บำท แยกเป็น
1. อุดหนุนเงินค่ำอำหำรกลำงวันแก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตตำบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งไว้ 2,350,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในอัตรา
วันละ 20.- บาท จานวน 200 วัน ( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ) แยกเป็น
- โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ (20X200X 241) อุดหนุน 100%
จานวน 964,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์(20X200X136) อุดหนุน100% จานวน
544,000.- บาท
- โรงเรียนหนองกุงวิทยา (20X200X109) อุดหนุน 100%
จานวน 436,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน(20X200X78) อุดหนุน100%
จานวน 312,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านบัวงาม (20X200X21) อุดหนุน 100%
จานวน 84,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
00212)
2. อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลโพธิ์ใหญ่
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลโพธิ์ใหญ่ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ในด้าน
การให้ความรู้ ส่งเสริมความรู้ สื่อการเรียนการสอน และพัฒนาแผนการศึกษาของ เยาวชน ประชาชนใน
ตาบลโพธิ์ใหญ่ หรือการดาเนินกิจการตามโครงการต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รหัส
00211)

**************************
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร ตั้งงบประมำณรวม 1,005,000.- บำท แยกเป็น
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 985,000.- บำท แยกเป็น
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ตั้งไว้รวม 415,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำใช้สอย ตั้งไว้
315,000.- บำท แยกเป็น
ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร
ตั้งไว้ 145,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำพิธีกำรทำงศำสนำและประเพณีต่ำงๆ
ตั้งไว้ 145,000.- บำท แยกเป็น
1.1 ค่าพิธีกรรมทางศาสนา
ตั้งไว้ 15,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการพิธีกรรมวันสาคัญทางศาสนาและพิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนันทนาการ งานบริห ารทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รหัส 00261)
1.2 ค่าสนับสนุนประเพณีเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา
ตั้งไว้ 30,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถวายเทียนวันเข้าพรรษา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
รหัส00263)
1.3 ค่าสนับสนุนการประกวดขับร้องสารภัญญ์
ตั้งไว้ 100,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการจัดกิจกรรมประกวดขับรองสารภัญญ์ทานองอีสานและกิจกรรมทอดเทียน
โฮม ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุ น ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒ นธรรมและนันทนาการ งาน
ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263)
ประเภท รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 170,000.บำท แยกเป็น
1. ค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
ตั้งไว้ 150,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดประจาปี รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ รหัส 00262)
2. ค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำหน่วยงำนสัมพันธ์
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262)
3. ค่ำดำเนินกำรตำมโครงกำรแข่งขันกีฬำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งไว้ 10,000.- บำท
รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส 00262)
ค่ำวัสดุ
ตั้งไว้รวม 100,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำอุปกรณ์กีฬำประจำหมู่บ้ำน
ตั้งไว้ 100,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ฯลฯ สนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้าน ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส
00262)
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 590,000.- บำท แยกเป็น
อุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้รวม 590,000.- บำท แยก
เป็น
1. อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอพนมไพร ตั้งไว้ 20,000.-บำท แยกเป็น
1.1โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ดประจาปี 2557 ตั้งไว้ 15,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส 00263) จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
แล้ว
1.2 โครงการขอรับบริจาคเงินและสิ่งของ “วันรวมน้าใจให้กาชาด” ปี 2556 ตั้งไว้ 5,000.- บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261) จะดาเนินการได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว
2. อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนในพื้นที่ตำบลโพธิ์ใหญ่
ตั้งไว้ 540,000.- บำท แยกเป็น
2.1 โครงประเพณีบุญบั้งไฟภายในเขตพื้นที่ตาบลโพธิ์ใหญ่ ตั้งไว้ 300,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261)
2.2 โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว บ้านท่าโพธิ์ท่าไฮ หมู่ที่ 11,13 ตั้งไว้ 100,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกีย่ วกับการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส 00261)
2.3 ประเพณีลอยกระทง จานวน 14 หมู่บ้าน ตั้งไว้ 140,000.- บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ รหัส 00261)
3. อุดหนุนหน่วยงำนภำคประชำชนองค์กรชุมชนกลุ่มเยำวชน หรือกิจกำรเป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้
30,000.- บำท
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาขององค์กรภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปในระดับ
หมู่บ้าน / ตาบล / อาเภอ / จังหวัด และระดับชาติ รายละเอียดตามโครงการที่ อบต.กาหนด
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา
และนันทนาการ รหัส 00262)

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

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ส่วนโยธำ
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
ตั้งงบประมำณรวม 4,319,240.- บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร
ตั้งไว้รวม
838,240.- บำท แยกเป็น
1. เงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
ตั้งไว้ 838,240.- บำท แยกเป็น
1.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 227,280.- บำท

งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่

หน้า 39

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบลพร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ตาแหน่ งหัวหน้าส่วน
โยธา/นายช่ างโยธา ตั้ งจ่ ายจากเงิน รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 25,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ค่าครองชีพของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา/ นายช่างโยธา
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสังคมเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
รหัส 00231)
1.3 เงินประจำตำแหน่ง
ตั้งไว้ 42,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็ นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ที่ มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
1.4 เงินค่ำจ้ำงของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 387,000.- บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ค่ า จ้ า งของพนั ก งานจ้ างที่ มี อ ยู่ ในสั งกั ด จ านวน 5 คน ต าแหน่ ง ผช.ช่ า งโยธา/
ผช.เจ้าพนั กงานประปา/ ผช.ช่างไฟฟ้า 2 คน/ ผช.จนท.ธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
1.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 156,960.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างในสังกัด ตาแหน่ง ผช.ช่างโยธา/ผช.เจ้าพนักงานประปา/
ผช.ช่างไฟฟ้า 2 คน / ผช.จนท.ธุรการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
งบดำเนินกำร
ตั้งไว้รวม 781,000.- บำท แยกเป็น
หมวดค่ำตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
ตั้งไว้รวม 606,000 .- บำท แยกเป็น
ค่ำตอบแทน
ตั้งไว้รวม
131,000.- บำท แยกเป็น
1. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตาบล พร้อมบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิตาม
ระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส 00241)
2. เงินช่วยเหลือค่ำเช่ำบ้ำน
ตั้งไว้ 36,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
3. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
ตั้งไว้ 80,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจาปี) ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
00241)
4. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ตั้งไว้ 5,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลผู้มีสิทธิตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
ค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 360,000.- บำท แยกเป็น
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 40,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำธรรมเนียมลงทะเบียนต่ำง ๆ
ตั้งไว้ 40,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 210,000.-บำท
แยกเป็น
1. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง ผู้ซึ่งได้รับคาสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการหรือฝึกอบรม ประชุมตามโครงต่าง ๆ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
2. ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยใน อบต. ตั้งไว้ 200,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจากเงิน
อุดหนุน ทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
00241)
ประเภทค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซม
ตั้งไว้ 110,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สนิ
ตั้งไว้ 10,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร หอกระจายข่าว ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน
5,000.- บาท) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน รหัส 00241)
2. ค่ำซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 7, 11
ตั้งไว้ 100,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคลองส่งน้าบ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 และบ้านท่าโพธิ์ หมู่ที่ 11 เมื่อเกิดการชารุด
เสียหายตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
ค่ำวัสดุ
ตั้งไว้รวม 115,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 5,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจาสานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
2. ค่ำวัสดุสำนักงำน
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระดาษ ดินสอ ปากกา หมึกพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
3. ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์ สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า แคมป์ออน
มิเตอร์ ไขควงเช็คไฟ เข็มขัดเซฟตี้ ฟิวส์ สว่านไฟฟ้า บันไดอลูมิเนียม บันได ไม้ไผ่ คีมปากจระเข้ ไข
ควงชุดไฟฟ้า หินเจียร รองเท้าปีนเสาไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะ และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่

หน้า 41

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2557
4. ค่ำจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปำ
ตั้งไว้ 20,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อประปา เทปพันเกลียว ประแจคอม้า ตู้คอนโทรล น้ายาประสาน
ฟิวส์กระปุก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับ เคหะและชุมชน รหัส 00241)
5. ค่ำจัดซื้อน้ำยำเคมีสำหรับถังดับเพลิง
ตั้งไว้ 30,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเติมน้ายาเคมีสาหรับถังดับเพลิงของสานักงาน อบต.และ ภายในหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รหัส 00241)
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งไว้รวม 175,000.- บำท แยกเป็น
ค่ำสำธำรณูปโภค
ตั้งไว้รวม 175,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำไฟฟ้ำ
ตั้งไว้ 175,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าประจาสถานีสูบน้าบ้านท่าโพธิ์ และบ้านหนองกุงน้อย ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
00241)
หมวดเงินอุดหนุน
ตั้งไว้รวม 185,000.- บำท แยกเป็น
อุดหนุนหน่วยงำนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสำธำรณประโยชน์ ตั้งไว้รวม 185,000.- บำท แยก
เป็น
1. อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอพนมไพร ตั้งไว้รวม 105,000.- บำท แยกเป็น
1.1 ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านคาสุก หมู่ที่ 5 ตั้งไว้ 60,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กาหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
1.2 ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 45,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า ตามประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กาหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
2. อุดหนุนคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน ตั้งไว้
30,000.- บำท
เพื่อเป็นค่าท่อเมนระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตั้งจ่ายไว้ 30,000.- บาท ขนาด 4 นิ้ว ตาม
แบบและรายการที่ อบต. กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
3. อุดหนุนกรมชลประทำน
ตั้งไว้ 50,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหัวจ่ายน้า ( หัวหมู / ประตูน้า ) เชื่อมต่อระหว่างคลองส่งน้าสายหลักและคลอง
ดินเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านหนองกุงน้อย ตามแบบและรายการที่กรมชลประทานกาหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ( ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
00241 )
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม 2,515,000.- บำท แยกเป็น
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ตั้งไว้รวม 2,515,000.- บำท แยกเป็น
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ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ตั้งไว้รวม 2,515,000.- บำท แยกเป็น
1. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 60,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลากลางหมู่บ้าน ถึงหน้าบ้านนางหนูกาญ
ผิวผ่อง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
2. ค่ำก่อสร้ำงเสริมผิวถนนลูกรัง บ้ำนโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 90,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนลูกรัง
จุดที่ 1 บริเวณร้านอาหารงามตาถึงทางแยกไปบ้านคาสุก กว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.25
เมตร ปริมาณ ลูกรัง 525 ลบ.ม.
จุดที่ 2 จากถนนแยกร้านอาหารงามตาเข้ามาเชื่อมกับถนนในหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร
กว้าง 0.25 เมตร ปริมาณลูกรัง 170 ลบ.ม
ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
3. ค่ำวำงท่อระบำยน้ำรำงวี บ้ำนหนองแคน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 60,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ารางวี จากสี่แยกศาลากลางบ้านถึงบ้านนายคาแนะ คาไฮ ขนาดปากกว้าง
วัดจากขอบนอก 50 ซม. ขนาดกว้างด้านล่างขอบใน 23 ซม. ลึก 30 ซม. ยาว 40 ม. ตามแบบและรายการ
ที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน รหัส 00241)
4. ค่ำเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมรอบฌำปณสถำน บ้ำนหนองแคน หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 45,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเทคอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติม รอบฌาปณสถาน ซึ่งมีพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าคานวณพื้นที่
ได้ 88 ตารางเมตร ความหนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
5. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตั้งไว้ 120,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมัย อ่อนมั่น ถึงบ้านนางอัมพร ระแหง ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 83 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
6. ค่ำก่อสร้ำงงำนวำงท่อระบำยน้ำแบบผ่ำครึ่ง บ้ำนยำงเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 90,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าแบบผ่าครึ่งภายในหมู่บ้าน ขนาด 0.40X1.0 เมตร จานวน 250 ท่อน และ
ลงท่อระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็กแบบกลม ขนาด 0.40X1.0 เมตรจานวน 50 ท่อน ตามแบบและ
รายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)

7. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนยำงเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 60,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิม ถึงหน้าโรงสีข้าว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
30 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏใน
แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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8. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนคำสุก หมู่ที่ 5
ตั้งไว้ 90,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมานชัย เงินแท่ง ไปทางฐานจุดบั้งไฟ ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
9. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนชัยศรี หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 150,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางใหม่ จันทราษา ถึงทางหลวง 202 ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
10. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 60,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายทองคา ขันขวา ไปทางสวนมะลินายจารุวิทย์
สุณีสี ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
11. ค่ำก่อสร้ำงคลองส่งน้ำ(คลองดิน)พร้อมลงท่อ บ้ำนหนองกุงน้อย หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 90,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้า(คลองดิน)พร้อมลงท่อข้าม 2 จุด ๆ ละ 3 ท่อน ขนาด 0.8X1.0 เมตร
จากนานงทองสมุทร ธรรมวิเศษ ถึงนานางทองเดิน ทองโพธิ์ ตามแบบและรายการที่อบต.กาหนดตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส
00241)
12. ค่ำก่อสร้ำงงำนวำงท่อระบำยน้ำแบบผ่ำครึ่ง บ้ำนหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 90,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าแบบผ่าครึ่งภายในหมู่บ้าน ขนาด 0.40X1.0 เมตร จานวน 275ท่อน และ
ลงท่อระบายน้า คอนกรีตเสริมเหล็กแบบกลม ขนาด 0.40X1.0 เมตรจานวน 30 ท่อน ตามแบบและ
รายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
13. ค่ำก่อสร้ำงคลองส่งน้ำ(คลองดิน)พร้อมลงท่อ บ้ำนหนองกุงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 60,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคลองส่งน้า(คลองดิน) พร้อมลงท่อข้าม 4 จุดๆละ 3 ท่อน ขนาด 0.8X1.0 เมตร
จากนานางทองเดิน ทองโพธิ์ ถึงนานายทองดี ปริสุทธิ์ ตามแบบและรายการที่อบต.กาหนดตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
14. ค่ำวำงท่อระบำยน้ำ บ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 9
ตั้งไว้ 90,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า
จุดที่ 1. สี่แยกบ้านนายพิพัฒ เกษตรหอม ขนาด 0.40X1.0 เมตร จานวน 10 ท่อน
จุดที่ 2. สี่แยกร้านค้าไปทางโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ขนาด 0.60X1.0 เมตร จานวน 60 ท่อน ตามแบบ
และรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
15. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้ำนหนองแวง หมู่ที่ 9
ตั้งไว้ 60,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัด ถึงหน้าบ้านนายบุญเลิศ ชมพูวงษ์ ขนาด
ความกว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน รหัส 00242)
งานงบประมาณ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่
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16. ค่ำวำงท่อระบำยน้ำรำงวี บ้ำนบัวงำม หมู่ที่ 10
ตั้งไว้ 60,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ารางวี ต่อจากของเดิมถึงที่ทาการกองทุนหมู่บ้าน ขนาดปากกว้างวัดจาก
ขอบนอก 50 ซม. ขนาดกว้างด้านล่างขอบใน 23 ซม. ลึก 30 ซม. ยาว 40 ม. ตามแบบและรายการที่
อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน)
17. ค่ำก่อสร้ำงเทคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฌำปนะสถำน บ้ำนบัวงำม หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 90,000 .-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบฌาปนะสถาน กว้าง 16 เมตร ยาว 25 เมตร ตามแบบ
และรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
18. ค่ำขุดลอกลำห้วยไส้ไก่ บ้ำนท่ำโพธิ์
หมู่ที่ 11
ตั้งไว้ 90,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกลาห้วยไส้ไก่ ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
19. ค่ำวำงท่อระบำยน้ำรำงวี บ้ำนท่ำโพธิ์ หมู่ที่ 11
ตั้งไว้ 60,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ารางวี ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้างวัดจากขอบนอก 50 ซม. ขนาดกว้าง
ด้านล่างขอบใน 23 ซม. ลึก 30 ซม. ยาว 40 ม. ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
20. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนโนนขวำว หมู่ที่ 12
ตั้งไว้ 150,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากของเดิม ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 62 เมตร
หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
เคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
21. ค่ำวำงท่อระบำยน้ำห้วยไส้ไก่พร้อมดำดคอนกรีตเรียงหิน บ้ำนท่ำไฮ หมู่ที่ 13 ตั้งไว้ 150,000.บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าห้วยไส้ไก่ ขนาด 1.0X1.0 เมตร จานวน 10 จุด ๆ ละ 6 ท่อน ตามแบบ
และรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
22. ค่ำงำนถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตำ บ้ำนท่ำโพธิ์-ท่ำไฮ หมู่ที่ 11 , 13 ตั้งไว้ 200,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่างานถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ดอนปู่ตา ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
23. ค่ำวำงท่อระบำยน้ำ (คมล) พร้อมบ่อพัก บ้ำนโนนชัยศรี หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 150,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้า (คมล) จากหน้าวัดศรีสว่างพัฒนาราม ถึงบ้านบ้านนายบุญชู นาคศพัฒน์
ขนาด 1.00X1.00 เมตร จานวน 72 ท่อน พร้อมบ่อพัก 4 จุด ขนาด 1.5x1.5x2 เมตร ตามแบบและ
รายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
24. ค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ำอำคำรสำนักงำน อบต.โพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 14 ตั้งไว้ 100,000.บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารสานักงาน อบต.โพธิ์ใหญ่ ขนาดความกว้าง 5
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
25. ค่ำถมดินและวำงท่อระบำยน้ำ หน้ำ อบต.โพธิ์ใหญ่ หมู่ที่ 14
ตั้งไว้ 150,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินและวางท่อระบายน้า ขนาด 0.80X1.00 เมตร จานวน 68 ท่อน ตามแบบและ
รายการที่ อบต.กาหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส 00241)
26. ค่ำวำงท่อระบำยน้ำ (คมล)พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้ 100,000 บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้าจากหน้าบ้านนายวาด อนุสงค์ถึงสี่แยกไฟแดง ขนาด 0.60X1.00 เมตร
จานวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก 7 จุด ขนาด 1.0x1.0x1.5 เมตร ตามแบบและรายการที่ อบต.กาหนด
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รหัส 00241)

***************************************
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนงำนงบกลำง
งำนงบกลำง
ตั้งงบประมำณรวม
2,191,600.- บำท แยกเป็น
รำยจ่ำยงบกลำง
ตั้งไว้รวม 2,191,600.- บำท แยกเป็น
1. ประเภทเงินสำรองจ่ำย
ตั้งไว้ 927,218.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีจาเป็นอันเกี่ยวกับสาธารณภัย หรือจาเป็นเพื่อบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน เป็นส่วนรวมโดยตรง เช่นการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยการซื้อเครื่องอุปโภค
บริโภค เพือ่ บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน รวมถึงการซ่อมแซมบูรณะสิ่งสาธารณะประโยชน์
ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท.0310.4 / ว 677 ลงวันที่ 12 มีนาคม
2545 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 800,000.-บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 127,218.- บาท (ปรากฏอยู่
ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
2. รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน
ตั้งไว้ 246,000.- บำท
2.1 เงินทุนการศึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตั้งไว้ 66,000.-บาท ตัง้
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
2.2 เงินทุนการศึกษาสาหรับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน ในหลักสูตรต่าง ๆ
จานวน 3 คน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
3. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 147,782.- บำท
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของเงินรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
4. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้ 180,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
โดยสมทบร้อยละ 5 ของรายได้ของพนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 80,000 บาท เงินอุดหนุทั่วไป
100,000 บาท (ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
5. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำ ตั้งไว้ 3,600.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
6. เงินบำเหน็จ / บำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นและลูกจ้ำง
ตั้งไว้ 300,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินบาเหน็จ/ บานาญข้าราชส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ( ปรากฏในแผนงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ เอช.ไอ.วี
ตั้งไว้ 114,000.- บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ จานวน 19 คน ๆ ละ 500 บาท/คน
/เดือนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 114,000 บาท (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส
00411)
8. เงินค่ำเบี้ยยังชีพของผู้สูงอำยุ (เพิ่มเติม)
ตั้งไว้ 108,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 15 คน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
9. เงินค่ำเบี้ยยังชีพของผู้พิกำร (เพิ่มเติม)
ตั้งไว้ 90,000.- บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงพิการ จานวน 15 คน ๆ ละ 500 บาท/คน/เดือน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)
10. กองทุนระบบหลักประกันสุขภำพ
ตั้งไว้ 75,000.- บำท
เพื่อเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตาบลโพธิ์ใหญ่
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลาง อุดหนุน
ร้อยละ 30 ของจานวนเงินที่ สปสช. อุดหนุนตามรายหัวของประชากร ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(ปรากฏอยู่ในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง รหัส 00411)

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