ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลั กการและแนวนโยบายในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
๑. สถำนะกำรคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
มีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
๑๒,๑๓๔,๖๓๕.๐๐
บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
๗,๐๙๗,๔๐๘.๗๓
บาท
๑.๑.๓ ทุนสารองเงินสะสม
๓,๖๖๒,๐๘๘.๗๓
บาท
๒. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ ๒๕๕๔
ในปี งบประมาณที่ ผ่ านมา แม้ ว่ ารายรั บขององค์ การบริ หารส่ ว นต าบล จะมี จ านวนจ ากั ดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่
องค์การบริหารส่วนตาบลก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
(๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๑๙,๑๐๖,๑๙๗.๖๗ บาท ประกอบด้วย
- หมวดภาษีอากร
๗๑๐,๐๑๒.๒๐
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
๑๗๑,๘๓๖.๐๐
บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
๔๙,๒๘๓.๕๔
บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๖๖๑,๙๗๔.๐๐
บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
๑๙,๑๙๐.๐๐
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
๙,๘๑๐,๑๐๔.๙๓
บาท
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๒,๓๕๖,๓๔๔.๐๐
บาท
- เงินอุดหนุนกรณีต่าง ๆ ที่ต้องมาตั้งงบ
๑,๘๙๔,๗๔๐.๐๐
บาท
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓,๔๓๒,๗๑๓.๐๐
บาท
(๒) รายจ่ายเงิน จานวน ๑๒,๕๑๙,๐๕๘.๑๑ บาท
ประกอบด้วย
- งบกลาง
๑,๐๘๒,๙๔๘.๐๐
บาท
งบบุคลากร
๔,๘๙๐,๗๔๒.๗๕
บาท
งบดาเนินการ
๔,๐๘๖,๑๑๗.๓๖
บาท
งบลงทุน
๑,๑๔๔,๗๕๐.๐๐
บาท
- งบเงินอุดหนุน
๑,๓๑๔,๕๐๐.๐๐
บาท

๑. รำยรับ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประมำณกำรไว้
รำยรับ

รหัสบัญชี

รวมทั้งสิ้น ๑๖,๘๓๐,๔๔๐ บำท
รับจริง
ประมำณกำร
ประมำณกำร

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ก.รำยได้จัดเก็บเอง
๑.หมวดภำษีอำกร

๔๑๑๐๐๐

๑.๑ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

๔๑๑๐๐๑

๖๑๐,๘๒๖.๐๐

๖๐๑,๗๖๐.๐๐

๖๐๑,๘๐๐.๐๐

๑.๒ ภาษีบารุงท้องที่

๔๑๑๐๐๒

๕๖,๕๘๖.๒๐

๕๔,๑๕๐.๐๐

๕๖,๖๐๐.๐๐

๑.๓ ภาษีป้าย

๔๑๑๐๐๓

๔๒,๖๐๐.๐๐

๔๒,๘๐๐.๐๐

๔๒,๖๐๐.๐๐

๗๑๐,๐๑๒.๒๐

๖๙๘,๗๑๐.๐๐

๗๐๑,๐๐๐.๐๐

๘๙,๒๒๐.๐๐

๘๕,๑๐๐.๐๐

๘๙,๒๐๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๖๐.๐๐

๑๐,๕๐๐.๐๐

๒,๖๐๐.๐๐

๑๐,๕๐๐.๐๐

๕๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

รวม
๒.หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและ
ใบอนุญำต
๔๑๒๐๐๐
๒.๑ ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะ ๔๑๒๑๐๔
มูลฝอย
๒.๒ ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้ง ๔๑๒๑๑๑
แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ
โฆษณา
๒.๓ ค่าธรรมเนียมเกี่ยวการส่งเสริม ๔๑๒๑๒๕
และรักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๒.๔ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์
๒.๕ ค่าปรับผู้กระทาผิดจราจรทาง
บก
๒.๖ ค่าปรับผิดสัญญา

๔๑๒๑๒๘

-

๔๑๒๒๐๒

๑๙,๓๐๐.๐๐

๔๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๔๑๒๒๑๐

๑๕,๑๒๖.๐๐

๑๑,๙๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๒.๗ ค่าปรับอื่นๆ

๔๑๒๒๙๙

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๒.๘ ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดที่มี
พื้นที่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒.๙ ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

๕๑๒๓๐๔

๓๔,๖๐๐.๐๐

๓๑,๕๐๐.๐๐

๓๔,๖๐๐.๐๐

๔๑๒๓๙๙

๒,๙๓๐.๐๐

๑๓,๐๐๐.๐๐

๓,๐๐๐.๐๐

๑๗๑,๘๓๖.๐๐

๑๘๔,๖๗๐.๐๐

๑๗๒,๕๖๐.๐๐

รวม

หมำย
เหตุ

รำยรับ

รหัสบัญชี

รับจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

๔๙,๒๘๓.๕๔

๓๓,๕๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๙,๒๘๓.๕๔

๓๓,๕๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๑,๙๗๔.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๖๖๑,๙๗๔.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๙๐๐,๐๐๐.๐๐

๓. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

๔๑๓๐๐๓

รวม
๔. หมวดรำยได้จำก
สำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

๔๑๔๐๐๐

๔.๑ รายได้จากสาธารณูปโภคและ ๔๑๔๐๐๖
การพาณิชย์ (ไม่แยกงบเฉพาะการ)
รวม
๕.หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

๔๑๕๐๐๐

๕.๑ ค่าขายแบบแปลน

๔๑๕๐๐๔

๑๔,๘๐๐.๐๐

๙๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

๕.๒ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

๔๑๕๙๙๙

๔,๓๙๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐

๕,๐๐๐.๐๐

๑๙,๑๙๐.๐๐

๑๒๕,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑. ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือ
ล้อเลื่อน
๒. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.
กาหนดแผนฯ
๓. ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวล
รัษฏากร
๔. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙

๔๒๑๐๐๑ ๔,๐๓๒,๓๖๒.๘๑

๕,๐๐๐.๐๐

๔๒๑๐๐๔

๑๐๓,๕๕๔.๒๒ ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๐๐๑,๙๐๐.๐๐

๕. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

๔๒๑๐๐๕

๔๗๙,๗๑๐.๕๕

๓๗,๐๐๐.๐๐

๑๐๓,๐๐๐.๐๐

๖. ภาษีสุรา

๔๒๑๐๐๖ ๑,๑๕๕,๙๔๓.๔๙

๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๔๘๐,๐๐๐.๐๐

๗. ภาษีสรรพสามิต

๔๒๑๐๐๗

๘. ภาษีการพนัน

๔๒๑๐๐๘

๒๓,๔๘๗.๘๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๙. ค่าภาคหลวงแร่

๔๒๑๐๑๒

๒๙,๒๐๗.๖๖

๒๓,๐๐๐.๐๐

๒๓,๔๐๐.๐๐

รวม
ข.รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรร
ให้
หมวดภำษีจัดสรร

๔๒๑๐๐๒

๗๒๖,๓๘๘.๔๐

-

๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐

๔๒๑๐๐๓ ๒,๙๙๔,๕๑๗.๑๐ ๓,๓๙๘,๓๖๐.๐๐

๗๕๐,๐๐๐.๐๐

๐.๐๐ ๑,๕๐๕,๑๖๐.๐๐ ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐

หมำย
เหตุ

รับจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

รำยรับ

รหัสบัญชี

๑๐. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

๔๒๑๐๑๓

๐.๐๐

๒๗,๐๐๐.๐๐

๑๑. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่า ๔๒๑๐๑๔
ด้วยอุทยานแห่งชาติ

๑๙๕,๔๕๐.๐๐

๑,๕๐๐.๐๐

๑๒. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ๔๒๑๐๑๕
สิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
๑๓. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑๔. ค่าธรรมเนียม
อสังหาริมทรัพย์
๑๕. เงินเรียกเพิ่มใบอนุญาต
ขายสุรา
รวม

๕๓๐.๐๐

๑,๐๕๗,๕๕๐.๐๐

๘๑๕,๗๐๐.๐๐

๖๘,๗๒๓.๐๐

๐.๐๐

๖๐๐.๐๐

๓๐,๐๐๐.๐๐
-

๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๒๙.๘๙

๐.๐๐

๒๐๐.๐๐

๙,๘๑๐,๑๐๔.๙๓ ๑๐,๑๕๔,๕๗๐.๐๐ ๑๑,๑๑๔,๘๐๐.๐๐

ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้ ๔๓๐๐๐๐
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป

๔๓๑๐๐๑

๒,๓๕๖,๓๔๔

๑,๗๑๘,๕๐๐.๐๐

๑,๙๒๒,๐๘๐.๐๐

๒. เงินอุดหนุนกรณีต่างๆที่
ต้องนามาตั้งงบ
รวม

๔๓๑๐๐๒

๑,๘๙๔,๗๔๐.๐๐

๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

๔,๒๕๑,๐๘๔.๐๐

๓,๖๖๘,๕๐๐.๐๐

๓,๘๗๒,๐๘๐.๐๐

๓,๔๓๒,๗๑๓.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓,๔๓๒,๗๑๓.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

ง. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้
โดยระบุวัตถุประสงค์
๑. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์
รวม
รวมรำยได้ทั้งหมด

๔๔๐๐๐๐

๑๙,๑๐๖,๑๙๗.๖๗ ๑๕,๘๖๔,๙๕๐.๐๐ ๑๖,๘๓๐,๔๔๐.๐๐

หมำย
เหตุ

๒. รำยจ่ำย
๒.๑ รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำน/แผนงำน

รหัส

จ่ำยจริง

งบประมำณ

งบประมำณ

บัญชี

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป

๐๐๑๐๐

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

๐๐๑๑๐

๖,๓๓๐,๒๗๑.๑๐

๘,๒๓๗,๔๐๐.๐๐

๘,๖๙๕,๖๘๐.๐๐

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

๐๐๑๒๐

๑๐๔,๓๒๓.๐๐

๑๘๒,๐๐๐.๐๐

๑๘๐,๐๐๐.๐๐

๖,๔๓๔,๕๙๔.๑๐

๘,๔๑๙,๔๐๐.๐๐

๘,๘๗๕,๖๘๐.๐๐

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม

๐๐๒๐๐

- แผนงานการศึกษา

๐๐๒๑๐

๑,๔๓๘,๓๒๘.๔๗

๑,๓๙๑,๕๖๐.๐๐

๑,๕๐๒,๔๘๐.๐๐

- แผนงานสาธารณสุข

๐๐๒๒๐

๒๒๐,๐๐๐.๐๐

๓๙๐,๐๐๐.๐๐

๔๗๐,๐๐๐.๐๐

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

๐๐๒๓๐

๒๐,๔๑๐.๐๐

๖๕,๐๐๐.๐๐

๑๕,๐๐๐.๐๐

- แผนงานเคหะและชุมชน

๐๐๒๔๐

๒,๕๒๘,๐๗๓.๘๐

๓,๓๑๕,๖๐๐.๐๐

๓,๐๔๑,๔๐๐.๐๐

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
๐๐๒๕๐
ของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม ๐๐๒๖๐

๓๗,๒๒๔.๐๐

๑๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๔๙,๑๗๒.๔๐

๕๔๐,๐๐๐.๐๐

๕๗๐,๐๐๐.๐๐

๔,๓๙๓,๒๐๘.๖๗

๕,๘๒๒,๑๖๐.๐๐

๕,๗๔๘,๘๘๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐

๘๕๔,๐๐๐.๐๐

๘๑๖,๐๐๐.๐๐

๙๐๔,๐๐๐.๐๐

๘๖๖,๐๐๐.๐๐

๑,๐๘๒,๙๔๘.๐๐

๗๑๙,๓๙๐.๐๐

๑,๓๓๙,๘๘๐.๐๐

๑,๐๘๒,๙๔๘.๐๐

๗๑๙,๓๙๐.๐๐

๑,๓๓๙,๘๘๐.๐๐

ด้ำนเศรษฐกิจ

๐๐๓๐๐

- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์

๐๐๓๒๐

ด้ำนงบกลำง

๐๐๔๐๐

- แผนงานงบกลาง

๐๐๔๑๐

รวมรำยจ่ำย

๖๐๘,๓๐๗.๓๔

๑๒,๕๑๙,๐๕๘.๑๑ ๑๕,๘๖๔,๙๕๐.๐๐ ๑๖,๘๓๐,๔๔๐.๐๐

หมำย
เหตุ

๒.๒ รำยจ่ำยตำมหมวดรำยจ่ำย
งบ
๑. รายจ่ายงบกลาง
๒. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๓. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
๔. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค
๖. หมวดเงินอุดหนุน
๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๘. รายจ่ายอื่น ๆ
รวมรำยจ่ำย

รำยจ่ำยจริง ปี ๒๕๕๔
๑,๐๘๒,๙๔๘.๐๐
๒,๓๔๕,๙๔๒.๐๐
๗๖๔,๔๗๙.๐๐
๕,๕๑๐,๐๕๕.๒๘
๓๕๖,๓๘๓.๘๓
๑,๓๑๔,๕๐๐.๐๐
๑,๑๔๔,๗๕๐.๐๐
-

งบประมำณ
ปี ๒๕๕๕

งบประมำณ
ปี ๒๕๕๖

๗๑๙,๓๙๐.๐๐
๔,๘๙๑,๙๖๐.๐๐
๑,๑๔๘,๐๔๐.๐๐
๖,๓๐๘,๕๖๐.๐๐
๕๑๐,๐๐๐.๐๐
๕๖๖,๐๐๐.๐๐
๑,๗๒๑,๐๐๐.๐๐
-

๑,๓๓๙,๘๘๐
๔,๘๒๕,๙๐๐
๑,๘๖๘,๑๒๐
๕,๗๗๖,๕๒๐
๕๔๐,๐๐๐
๑,๒๔๑,๗๒๐
๑,๒๓๘,๓๐๐
-

๑๒,๕๑๙,๐๕๘.๑๑ ๑๕,๘๖๔,๙๕๐.๐๐

๑๖,๘๓๐,๔๔๐

๒.๓ รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบอุดหนุน
งบกลาง
รวมรำยจ่ำย

รำยจ่ำยจริง ปี ๒๕๕๔
๔,๘๙๐,๗๔๒.๗๕
๔,๐๘๖,๑๑๗.๓๖
๑,๑๔๔,๗๕๐.๐๐
๑,๓๑๔,๕๐๐.๐๐
๑,๐๘๒,๙๔๘.๐๐
๑๒,๕๑๙,๐๕๘.๑๑

งบประมำณ
งบประมำณ
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
๖,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๖๙๔,๐๒๐.๐๐
๖,๘๕๘,๕๖๐.๐๐ ๖,๓๑๖,๕๒๐.๐๐
๑,๘๑๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๓๘,๓๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๐๖,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๔๑,๗๒๐.๐๐
๗๑๙,๓๙๐.๐๐ ๑,๓๓๙,๘๘๐.๐๐
๑๕,๘๖๔,๙๕๐.๐๐ ๑๖,๘๓๐,๔๔๐.๐๐

๒.๔ รำยละเอียดรำยจ่ำยบำงรำยกำรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริกำร (ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
บุคลำกร ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน)
(๑) เงินเดือน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒,๔๑๕,๑๔๐ บาท
(๒) ค่าจ้างประจา
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๗๐,๐๔๐ บาท
(๓) ค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑,๘๖๘,๑๒๐ บาท
(๔) ค่ารักษาพยาบาล
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(๕) ค่าเช่าบ้าน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๖) ค่าช่วยเหลือบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
บาท
(๗) ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท
(๘) เงินประจาตาแหน่งต่างๆ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๔๒,๐๐๐ บาท
(๙) เงินเบี้ยกันดาร
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
บาท
(๑๐) เงินเพิ่มต่างๆ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๑๘,๘๐๐ บาท
(๑๑) เงินค่าป่วยการต่างๆ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
บาท
(๑๒) เงินบาเหน็จ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
บาท
(๑๓) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการ/ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
บาท
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตาแหน่งครู (ช.ค.บ.)
(๑๔) เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒๙,๕๖๕ บาท
(๑๕) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๖) ค่าทาศพ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
บาท
(๑๗) ทุนการศึกษา
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น
บาท
(๑๘) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น ๕๑๓,๕๖๐ บาท
รวมรายจ่าย
๕,๙๗๗,๒๒๕ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๑

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
แผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

ยอดรวม
๘,๖๙๕,๖๘๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๒,๔๘๐.๐๐
๔๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๓,๐๔๑,๔๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๗๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๑๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๓๙,๘๘๐.๐๐
๑๖,๘๓๐,๔๔๐.๐๐

ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
........................................................
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๘๗ จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ด้วยความโปร่งใส และโดยอนุมัติของนายอาเภอท่าเรือ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓. งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
๑๖,๘๒๘,๖๔๐ บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
แผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

ยอดรวม
๘,๖๙๕,๖๘๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๐๒,๔๘๐.๐๐
๔๗๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๓,๐๔๑,๔๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๗๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๑๖,๐๐๐.๐๐
๑,๓๓๙,๘๘๐.๐๐
๑๖,๘๓๐,๔๔๐.๐๐

ข้อ ๔. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ข้อ ๕. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน มีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงชื่อ)
(นายภูวดล สุกาทร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

อนุมัติ
นายธีรชัย ทศรฐ
(นายธีรชัย ทศรฐ)
นายอาเภอท่าเรือ

ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ก. รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง

รวมทั้งสิ้น ๑,๘๔๓,๕๖๐ บำท แยกเป็น

๑.หมวดภำษีอำกร
รวมทั้งสิ้น ๗๐๑,๐๐๐ บำท แยกเป็น
๑.๑ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ตั้งรับไว้ ๖๐๑,๘๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี โดยตั้งรับไว้ใกล้เคียงปีที่แล้ว
๑.๒ ภำษีบำรุงท้องที่ ตั้งรับไว้ ๕๖,๖๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
๑.๓ ภำษีป้ำย ตั้งรับไว้ ๔๒,๖๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี โดยตั้งรับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
๒.หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต รวมทั้งสิ้น ๑๗๒,๕๖๐ บำท แยกเป็น
๒.๑. ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ตั้งรับไว้ ๘๙,๒๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
๒.๒ ค่ำธรรมเนียมปิดแผ่นป้ำยประกำศ ตั้งรับไว้ ๖๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
๒.๓ ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ตั้งรับไว้ ๑๐,๕๐๐ บาท
คำชี้แจง คาดว่าจะมีการได้รับเพิ่มขึ้น
๒.๔ ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์ ตั้งรับไว้ ๑๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามภารกิจถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์
๒.๕. ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก ตั้งรับไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา
๒.๖. ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ตั้งรับไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา
๒.๗ ค่ำปรับอื่น
ตั้งรับไว้ ๑๐๐ บาท
ประมาณการไว้คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
๒.๘ ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน
๒๐๐ ตำรำงเมตร
ตั้งรับไว้ ๓๔,๖๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะได้รับสูงกว่าปีที่ผ่านมา
๒.๙ ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
ตั้งรับไว้ ๓,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ลดลง
๓.หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รวมทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บำท
แยกเป็น
๓.๑ ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร ตั้งรับไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
๔.หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์

รวมทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บำท

๔.๑ รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์กิจกำรประปำ
คำชี้แจง ประมาณการต่ากว่าปีที่แล้ว

ตั้งรับไว้ ๙๐๐,๐๐๐ บาท

๕.หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บำท แยกเป็น
๕.๑ ค่ำขำยแบบแปลน
ตั้งรับไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ากว่าปีที่แล้ว
๕.๒ ค่ำเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
ตั้งรับไว้ ๕,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ากว่าปีที่ผ่านมา
ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น ๑๑,๑๑๔,๘๐๐ บำท แยกเป็น
หมวดภำษีจัดสรร
๑. ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ไม่ได้ตั้งรับไว้
๒. ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ
ตั้งรับไว้ ๔,๐๕๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มกว่าปีที่แล้ว
๓.ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตำมประมวลรัษฎำกร
ตั้งรับไว้ ๗๕๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มกว่าปีที่แล้ว
๔. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ๑ ใน ๙
ตั้งรับไว้ ๓,๐๐๑,๙๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มกว่าปีที่แล้ว
๕. ภำษีธุรกิจเฉพำะ ตั้งรับไว้ ๑๐๓,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
๖. ภำษีสุรำ ตั้งรับไว้ ๔๘๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว
๗. ภำษีสรรพสำมิต
ตั้งรับไว้ ๑,๑๖๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มกว่าปีที่แล้ว
๘. ภำษีกำรพนัน
ไม่ได้ตั้งรับไว้
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว
๙. ค่ำภำคหลวงแร่
ตั้งรับไว้ ๒๓,๔๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงปีที่แล้ว
๑๐. ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม ตั้งรับไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มกว่าปีที่แล้ว
๑๑. เงินที่เก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ
ไม่ได้ตั้งรับไว้
๑๒.ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ตั้งรับไว้ ๘๑๕,๗๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
๑๓. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งรับไว้ ๖๐๐ บาท
๑๔. ค่ำธรรมเนียมอสังหำริมทรัพย์
ตั้งรับไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕. เงินเรียกเพิ่มใบอนุญำตขำยสุรำ
ตั้งรับไว้ ๒๐๐ บาท
คำชี้แจง ปีที่ผ่านมาไม่ได้ตั้งรับไว้ คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น ๓,๘๗๒,๐๘๐ บำท แยกเป็น
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งรับไว้ ๑,๙๒๒,๐๘๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่แล้ว เพราะคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง
๒. เงินอุดหนุนกรณีต่ำง ๆ ที่ต้องนำมำตั้งงบ
ตั้งรับไว้ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
ง. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

ไม่ได้ตั้งรับไว้

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนบริหำรทั่วไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. เพื่อให้การบริหารงานด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ งานด้านกฎหมายและการจั ดทานิติกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลเป็นไปด้ว ยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
งำนที่ทำ
๑. การบริหารทั่วไป การบริหารบุคคล และการบริหารงานคลัง
๒. จัดเก็บข้อมูลในการวางแผนพัฒนา และการจัดทางบประมาณ
๓. การดาเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
๔. จัดเก็บสถิติข้อมูล
๕. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารและการจัดการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ส่วนการคลัง

งบประมาณรวม
งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๗,๐๖๐,๔๔๐ บาท
๑,๖๓๕,๒๔๐ บาท
๘,๖๙๕,๖๘๐ บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๑๑)

งำนบริหำรงำนคลัง (๐๐๑๑๓ )

รวม

๔,๙๗๒,๐๘๐
๒,๐๔๘,๕๖๐
๓๙,๘๐๐
๗,๐๖๐,๔๔๐

๑,๑๕๘,๐๔๐
๔๖๒,๒๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๖๓๕,๒๔๐

๖,๑๓๐,๑๒๐
๒,๕๑๐,๗๖๐
๕๔,๘๐๐
๘,๖๙๕,๖๘๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ อปพร. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถช่วยเหลือ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบล มีอัตรากาลังสมาชิก อปพร. อย่างเพียงพอในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
๔. เพือ่ ให้อปพร.เกิดความตระหนัก ถึงความเสียสละ มีความรัก ความสามัคคีในชุมชนท้องถิ่นตนเอง
งำนที่ทำ
๑. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓. อปพร.สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ได้
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
๑. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

บาท
บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรทั่วไป (๐๐๑๐๐)
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (๐๐๑๒๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมสงบภำยใน
(๐๐๑๒๑ )
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย
(๐๐๑๒๓)
-

รวม
๑๘๐,๐๐๐
๑๘๐,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บริการด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปโดยทั่วถึงกัน
๒. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมการศึกษาตั้งแต่เด็กปฐมวัย
๓. เพื่อจัดการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
งำนที่ทำ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อการเรียนการสอนและเพื่อ
เป็นค่าอาหาร นม และสื่อต่าง ๆ สาหรับประโยชน์ของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กเล็กปฐมวัย
๒. สนับสนุนให้ความรู้และกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๑,๕๐๒,๔๘๐ บาท
๑,๕๐๒,๔๘๐ บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงำนกำรศึกษำ (๐๐๒๑๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ
(๐๐๒๑๑)
-

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ
(๐๐๒๑๒)
๑,๕๐๒,๔๘๐
๑,๕๐๒,๔๘๐

งำนศึกษำไม่กำหนด
ระดับ
(๐๐๒๑๔)
-

รวม
๑,๕๐๒,๔๘๐
๑,๕๐๒,๔๘๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสำธำรณสุข
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนในตาบลมีความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะในการบริโภค น้า อาหาร และยารักษาโรค
๒. เพื่อให้การจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องโรคติดต่อ และการระบาดของโรคต่าง ๆ
๔. เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุขในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุด
งำนที่ทำ
๑. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อ
๒. จัดให้บริหารการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๓. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านสาธารณสุข
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๔๗๐,๐๐๐
๔๗๐,๐๐๐

บาท
บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงำนสำธำรณสุข (๐๐๒๒๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไป
(๐๐๒๒๑)
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

งำนโรงพยำบำล
(๐๐๒๒๒)
-

งำนบริกำรสำธำรณสุข
(๐๐๒๒๓)
๔๑๐,๐๐๐
๔๑๐,๐๐๐

รวม
๖๐,๐๐๐
๔๑๐,๐๐๐
๔๗๐,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ
๒. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มและเปลี่ยนความคิดเห็น และทาประโยชน์ทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
ครอบครัว และสังคม
๓. เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนโดยการสนับสนุนให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
๔. เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
งำนที่ทำ
๑.พิจารณาจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ป่วยโรคเอดส์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

บาท
บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (๐๐๒๓๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเครำะห์
(๐๐๒๓๑)
-

งำนสวัสดิกำรสังคมและ
สังคมสงเครำะห์
(๐๐๒๓๒)
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

รวม
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๔๔๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
งำนที่ทำ
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดอานวยความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จัดบริการในเรื่องการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันจัดทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
สนับสนุนส่งเสริมด้านเกษตรกรชุมชน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๓,๐๔๑,๔๐๐ บาท
๓,๐๔๑,๔๐๐ บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงำนเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน
(๐๐๒๔๑)
๕๖๓,๙๐๐
๑,๒๓๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐
๑,๘๖๓,๙๐๐

งำนไฟฟ้ำถนน
(๐๐๒๔๒)

งำน
สวนสำธำรณะ

งำนกำจัดขยะมูล
ฝอย

งำนบำบัดน้ำเสีย
(๐๐๒๔๕)

รวม

๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐
๘๘๒,๕๐๐
๙๑๒,๕๐๐

๖๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐

๕๖๓,๙๐๐
๑,๓๑๐,๐๐๐
๑,๑๖๗,๕๐๐
๓,๐๔๑,๔๐๐

๕๐,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
๒. เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
งำนที่ทำ
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดอบรมให้ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องปัญหาของชุมชน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกันจัดทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านปัญหาของชุมชน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

บาท
บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งของชุมชน (๐๐๒๕๒)
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

รวม
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีของชุมชนภายในตาบล
๓. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
๔. เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาวัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป
งำนที่ทำ
๑.
๒.
๓.
๔.

จัดกิจกรรมการกีฬาภายในตาบล
ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อการจัดการด้านกีฬา
จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ด้านการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ
อุดหนุนหน่วยงานของรัฐ เพื่อสนับสนุนงานประเพณีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๕๗๐,๐๐๐
๕๗๐,๐๐๐

บำท
บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนกำรชุมชนและสังคม (๐๐๒๐๐)
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (๐๐๒๖๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งานกีฬาและนันทนาการ
(๐๐๒๖๒)
๒๑๐,๐๐๐
๒๑๐,๐๐๐

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
(๐๐๒๖๓)
๓๖๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

รวม
๕๗๐,๐๐๐
๕๗๐,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงำนพำณิชย์
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมด้านงานกิจการประปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งำนที่ทำ
๑. บริหารกิจการประปา
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๘๑๖,๐๐๐
๘๑๖,๐๐๐

บาท
บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)
แผนงำนกำรพำณิชย์ (๐๐๓๐๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนกิจกำรประปำ (๐๐๓๓๒ )

รวม

๘๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๘๑๖,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๘๑๖,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ
แผนงำนกำรเกษตร
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรให้ดีขึ้น
๒. เพื่อการจัดการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
งำนที่ทำ
๑. จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในงาน
การเกษตร
๒. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม
รวมงบประมำณ

๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

บาท
บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (๐๐๓๐๐)
แผนงำนกำรเกษตร (๐๐๓๒๐)
งำน
งบ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

งำนส่งเสริมกำรเกษตร
(๐๐๓๒๑ )
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ำไม้
(๐๐๓๒๒)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

รวม
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนกำรดำเนินกำรอื่น
แผนงำนงบกลำง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
๓. เพื่อช่วยเหลือพนักงานส่วนตาบลในกรณีที่เกษียณอายุราชการไว้แล้ว
๔. เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์
งำนที่ทำ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สารองงบประมาณไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตั้งงบประมาณสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งงบประมาณด้านการส่งเสริมการศึกษาของผู้บริหารสมาชิกและพนักงาน
ตั้งงบประมาณสมทบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

งบประมาณรวม ๑,๓๓๙,๘๘๐ บาท
รวมงบประมำณ ๑,๓๓๙,๘๘๐ บำท

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมแผนงำน
ด้ำนกำรดำเนินงำนอื่น (งบกลำง ๐๐๔๐๐)
แผนงำนงบกลำง (๐๐๔๑๐ )
งำน
งบ
งบกลาง
รวม

งบกลำง (๐๐๔๑๑)

รวม

๑,๓๓๙,๘๘๐
๑,๓๓๙,๘๐๐

๑,๓๓๙,๘๘๐
๑,๓๓๙,๘๐๐

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำนสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น ๙,๙๙๗,๙๒๐ บำท

แยกเป็น

งบบุคลำกร (รหัส ๕๒๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๔,๙๗๒,๐๘๐ บำท
๑. หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) (รหัส ๕๒๑๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑,๘๗๙,๙๒๐ บำท
๑.๑ ประเภทเงินเดือนนำยก อบต. และรองนำยก อบต. (รหัส ๕๒๑๐๐๐) ตั้งไว้ ๕๑๔,๐๘๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๑.๒ เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก อบต.และรองนำยก อบต. (รหัส ๒๑๐๓๐๐)
ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก อบต. และรองนายกฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๑.๓ เงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยก อบต.และรองนำยก อบต. (รหัส ๒๑๓๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๑๒๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็ นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต.และรองนายก อบต.ตั้งจ่ำ ยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๑.๔ ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกฯ (รหัส ๒๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๘๖,๔๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๑.๕ เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อบต.(รหัส ๒๑๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๑,๑๙๕,๒๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา,รองประธานสภาฯ, สมาชิกฯ และเลขานุการสภา ของ อบต. ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๒. หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) (รหัส ๕๒๒๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๓,๐๙๒,๑๖๐ บำท
๒.๑ ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล (รหัส ๕๒๒๐๐๐)
ตั้งไว้ ๑,๒๕๔,๒๔๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล ได้แก่
๒.๒.๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒.๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๒.๒.๔ บุคลากร
๒.๒.๕ นักวิชาการศึกษา
๒.๒.๖ นักพัฒนาชุมชน
๒.๒.๗ นักวิชาการประชาสัมพันธ์
๒.๒.๘ เจ้าพนักงานธุรการ
๒.๒.๙ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส
๐๐๑๑๑

๒.๒ ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนส่วนตำบล (รหัส ๒๒๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๑๖๖,๘๐๐ บำท
(๑) เพื่อจ่ายเป็นเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ ๓๒,๙๔๐ บาท ได้แก่
- รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
นักวิชาการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ ๑๓๓,๘๖๐ บาท ได้แก่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
บุคลากร
นักวิชาการศึกษา
นักพัฒนาชุมชน
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๒.๓ ประเภทรำยจ่ำยเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งผู้บริหำร (รหัส ๒๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๔๒,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหารได้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๒.๔ ประเภทรำยจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงภำรกิจ (รหัส ๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๔๙๘,๖๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างของ อบต. ได้แก่
๒.๔.๑ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒.๔.๒ ผู้ช่วยพัฒนาชุมชน
๒.๔.๓ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๒.๔.๔ พนักงานขับรถยนต์
๒.๔.๕ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๒.๔.๖ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๒.๕ ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงภำรกิจ (รหัส ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๘,๕๒๐ บำท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราวแก่พนักงานจ้างของ อบต. ตั้งจ่ำ ยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑

๒.๖ ประเภทรำยจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงทั่วไป (รหัส ๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๕๗๖,๗๒๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. ได้แก่
๒.๖.๑ นักการภารโรง
๒.๖.๒ ยามกลางคืน
๒.๖.๓ คนงานทั่วไป
๒.๖.๔ ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้าประปา
๒.๖.๕ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
๒.๖.๖ คนงานประจารถบรรทุกขยะ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๒.๗ ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำงทั่วไป (รหัส ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๓๙๕,๒๘๐ บำท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่ว คราวแก่พนักงานจ้างของ อบต. ตั้งจ่ำ ยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
งบดำเนินกำร ตั้งไว้รวม ๓,๗๔๔,๓๒๐ บำท
๓. หมวดค่ำตอบแทน (รหัส ๕๓๑๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๖๒๓,๕๖๐ บำท
๓.๑ ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. (รหัส ๓๑๐๑๐๐)
ตั้งไว้รวม
๓๖๓,๕๖๐ บำท แยกเป็น
๓.๑.๑ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วน
ตำบลและพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้ ๓๑๓,๕๖๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๓.๑.๒ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนออกตรวจเวรยำมของสมำชิก อปพร.เช่น ค่ำเบี้ยเลี้ยง ในกำร
ออกตรวจฯลฯ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รหัส
๐๐๑๒๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส ๐๐๑๒๑
๓.๑.๓ ค่ำ ตอบแทนผู้ ปฏิบั ติร ำชกำรอัน เป็น ประโยชน์ แก่อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น หรื อ
ช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย (รหัส ๓๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำ ยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๓.๒ ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (รหัส ๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิท ธิเบิกตาม
ระเบียบที่กาหนดไว้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป
รหัส ๐๐๑๑๑
๓.๓ ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน ( รหัส ๓๑๐๔๐๐ ) ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๓.๔ ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (รหัส ๓๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๓.๕ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (รหัส ๓๑๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑

๔. หมวดค่ำใช้สอย (รหัส ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๒,๐๔๘,๐๐๐ บำท
๔.๑ ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (รหัส ๕๓๒๑๐๐ ) ตั้งไว้ ๒๒๕,๐๐๐ บำท
๔.๑.๑ ค่ำรับวำรสำร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท เช่น หนังสือพิมพ์หรือเอกสารทางวิชาการอื่น ๆที่
เป็นประโยชน์สาหรับ อบต. หรือที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
๔.๑.๒ ค่ำโฆษณำเผยแพร่ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
๔.๑.๓ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ อบต. ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท
- ค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 40,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับ อบต. ตั้งไว้ 20,000 บาท
๔.๑.๔ ค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้งและออกแบบเว็บไซต์ ค่ำบริกำรพื้นที่ และปรับปรุงข้อมูลรำยปี
ตั้งไว้ ๒๕,๐๐๐ บำท
๔.๑.๕ ค่ำรังวัดที่สำธำรณะ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส
๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๔.๒ ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร รหัส ๓๒๐๑๐๐ ตั้งไว้ ๖๓๕,๐๐๐ บำท
๔.๒.๑ ค่ำรับรอง ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๔.๒.๒ ค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำ รัฐพิธี ประเพณีต่ำงๆ และกิจกรรมวันสำคัญ ตั้งไว้
๕๗๕,๐๐๐ บำท ดังนี้
๑) งำนวันเด็ก ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อปลูกฝังจิตสานึก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๐ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส ๐๐๒๖๓
๒) ประเพณีสงกรำนต์ ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดขบวนแห่สงกรานต์ ค่าจ้างเหมา
อาหารเครื่องดืม่ ค่าการแสดง ค่าของชาร่วยผู้สูงอายุ ค่าของขวัญ เงินรางวัล รวมถึงค่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อปลูกฝัง
จิตสานึกในวัฒ นธรรม ตั้งจ่ำยจำกเงิน อุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหั ส
๐๐๒๖๐ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส ๐๐๒๖๓
๓) งำนแห่เทียนพรรษำ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาตกแต่งเทียนพรรษา ค่าซื้อ
เทียนพรรษา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยทานและอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๐ งาน ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
รหัส ๐๐๒๖๓
๔) งำนประเพณีแข่งเรือ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในประเพณีแข่งเรือ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๐ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส ๐๐๒๖๓
๕) งำนลอยกระทง ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานลอยกระทง
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปรากฏในแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๐ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส ๐๐๒๖๓ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
๖) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรมและสัมมนำ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และผู้มีสิทธิ์อื่นที่เกี่ยวข้องฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑

๗ ) ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยโครงกำรแข่ง ขัน กี ฬำประจ ำต ำบลโพธิ์ เ อน ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท เพื่อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โครงการกีฬาร่ วมกับหน่วยงานอื่น หรือท้องถิ่นอื่นฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๐ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส
๐๐๒๖๒
๔.๓ ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอื่นๆ รหัส ๓๒๐๓๐๐
ตั้งไว้รวม ๑,๑๐๘,๐๐๐ บำท
๔.๓.๑ ค่ำ ใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง อบต.โพธิ์เอน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท สาหรับเป็นค่าในการ
จัดการเลือกตั้ง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส
๐๐๑๑๑
๔.๓.๒ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือสัมมนำ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บำท สาหรับค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่า ที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา สมาชิกสภา หรือพนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๔.๓.๓ ค่ำพวงมำลำ ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ หรือพวงมำลัย สำหรับพิธีกำรวันสำคัญต่ำง ๆ
ตำมวำระและโอกำสที่จำเป็นและมีควำมสำคัญ ตั้งไว้ ๓,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๔.๓.๔ ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมนัน ทนำกำรสภำเด็กเพื่อเยำวชน ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐
งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๔.๓.๕ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสั มมนาและไปทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง เยาวชน และผู้นาชุมชน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๔.๓.๖ ค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำกลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม. ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๐๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๔.๓.๗ โครงกำรพัฒนำศักยภำพและส่งเสริมผู้สูงอำยุ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท สาหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส
๐๐๒๖๐ งาน การศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส ๐๐๒๖๓
๔.๓.๘ โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน กำรจัดทำแผนชุมชนตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตาบล อบต.เคลื่อนที่ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ แยกเป็น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯ ( หนังสือที่ มท๐๘๙๑.๔/
ว๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุ มชน รหัส
๐๐๒๕๐ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส ๐๐๒๕๒
๔.๓.๙ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยตำมโครงกำรบ ำบั ด ทุ ก ข์ บ ำรุ ง สุ ข แบบ ABC ( Area Based
Collaborative Research ) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชน ( หนังสือด่วนมากที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๙๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏ
ในแผนงานสร้า งความเข้มแข็งของชุมชน รหัส ๐๐๒๕๐ งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน รหัส
๐๐๒๕๒

-

๔.๓.๑๐ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทำงถนนในช่วงเทศกำลปี
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลด
อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รหัส
๐๐๑๒๐ งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน ๐๐๑๒๑
๔.๓.๑๑ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทำงถนนในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมใจลด
อุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รหัส
๐๐๑๒๐ งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการรักษาความสงบภายใน ๐๐๑๒๑
๔.๓.๑๒ ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยตำมโครงกำร อปพร. ตั้ง ไว้ ๙๐,๐๐๐ บำท เพื่ อจ่ ายเป็น ค่า ใช้จ่ ายตาม
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบการใช้จ่ายดาเนินงานกิจการ อปพร.
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน รหัส ๐๐๑๒๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน ๐๐๑๒๑
๔.๓.๑๓ โครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดประจำตำบล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพื่อแก้ไขปัญหายา
เสพติด ตามยุทธศาสตร์ ๕ รั้ว (หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๑/ว๖๙๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ และหนังสือด่วน
ที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๑/ว๘๔๘ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส ๐๐๒๕๐ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน รหัส ๐๐๒๕๒
๔.๓.๑๔ ค่ำด ำเนินกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรประจำตำบลตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐
บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ประจาตาบล ดังนี้
- ค่าบริหารจัดการและอานวยการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
- ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ ฯ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่าย ในการจัดเก็บข้อมูลทางการเกษตร ค่าจัดซื้อสื่อโสตทัศนูปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้
- ค่าส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแผนการเกษตรตาบล เช่น ค่าจัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชน เพื่อ
จัดทา แผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล กองทุนหมุนเวียนพัฒนาอาชีพ ค่าจัดกิจกรรมด้านการศึกษางาน /
ฝึกอบรม ฯลฯ เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร รหัส ๐๐๓๒๐ งานส่งเสริมการเกษตร
รหัส ๐๐๓๒๑
๔.๓.๑๕ ค่ำดำเนินกำรส่งเสริมศูนย์กำรเรีย นรู้ชุมชนตำบลโพธิ์เอน ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รหัส ๐๐๒๕๐ งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน รหัส ๐๐๒๕๒
๔.๓.๑๖ สนับสนุนกำรศึกษำเด็ กนักเรียนดีแต่ยำกจนในตำบล ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายให้กับเด็กนักเรียนในตาบลโพธิ์เอนที่มีฐานะยากจน คนละ ๕๐๐ บาท จานวน ๓๐ คน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส ๐๐๒๑๒
๔.๓.๑๗ โครงกำรบัณฑิตน้อย ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพื่อดาเนินการตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
๐๐๒๑๒
๔.๓.๑๘ โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ธรรมชำติ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส ๐๐๒๑๒

๔.๓.๑๙ ค่ำใช้จ่ำยดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้ ำนเศรษฐกิจพอเพียง ตั้ง
ไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพีย งตามแนวพระราชดาริ ( ที่มท ๐๘๙๑.๔/ว๑
๖๕๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ ) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน รหัส
๐๐๒๕๐ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส ๐๐๒๕๒
๔.๓.๒๐ โครงกำรท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพื่อแก้ไขปัญหาโลก
ร้อนและร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๕ พรรษา ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการเกษตร รหัส ๐๐๓๒๐ งานอนุรักษ์แหล่งน้า และป่าไม้ รหัส ๐๐๓๓๒
๔.๓.๒๑ โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในเขตตำบลโพธิ์เอน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท สาหรับจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในเขตตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน แผนงานรักษาความ
สงบภายใน รหัส ๐๐๑๒๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รหัส ๐๐๑๒๑
๔.๔ ประเภทรำยจ่ำยเพื่อค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน รหัส ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
๔.๔.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งไว้
๘๐,๐๐๐ บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร รถยนต์ และอื่นๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๕. หมวดค่ำวัสดุ
รหัส ๕๓๓๐๐๐
ตั้งไว้รวม ๘๘๗,๗๖๐ บำท
๕.๑ ประเภทวัสดุสำนักงำน รหัส ๓๓๐๑๐๐ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๕.๒ ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
รหัส ๓๓๐๓๐๐
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ เกี่ยวกับงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๕.๓ ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง รหัส ๓๐๐๗๐๐ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๕.๔ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รหัส ๓๓๐๘๐๐ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น เช่น สาหรับยานพาหนะและอุปกรณ์อื่นฯลฯ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๕.๕ ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ รหัส ๓๓๑๑๐ ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กัน สี สื่อบันทึกข้อมูล รูปสีหรือขาว
ดาที่ได้จากการจ้างล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐
งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๕.๖ ประเภทวัสดุกีฬำ รหัส ๓๓๑๓๐๐ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์การกีฬาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๐ งานกีฬาและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๒
๕.๗ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ รหัส ๓๓๑๔๐๐ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑

๕.๘ วัสดุกำรศึกษำ รหัส ๓๓๑๕๐๐ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายในการจัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก ตาบลโพธิ์เอนจานวน ๒ ศูนย์
ตั้งจ่ำ ยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อ นวัยเรียนและประถมศึกษา รหั ส
๐๐๒๑๒
๕.๙ วัสดุอื่น ตั้งไว้ ๕๖๕,๗๖๐ บำท แยกเป็น
๑) อาหารเสริมนม ตั้งไว้ ๕๐๕,๗๖๐ บาท รหัส ๓๓๐๔๐๐
เพื่อจ่ายเป็นอาหารเสริมนมเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จานวน ๒๔๑ คน คนละ ๘ บาท : คน : วัน
จานวน ๒๖๐ วัน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒๘๐ วัน (รร.วัดโพธิ์เอน ๙๗, รร.วัดสามเรือน ๖๒, รร.วัด
เทพคันธาราม ๕๔, ศูนย์โพธิ์เอน ๑๕, ศูนย์สามเรือน ๑๓ ) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส ๐๐๒๑๒ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๒) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส ๐๐๒๒๐ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส ๐๐๒๒๑
๓) จัดซื้อทรายอะเบทและน้ายาเคมี ควบคุมไข้เลือดออก ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท สาหรับจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการและการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
รหัส ๐๐๒๒๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รหัส ๐๐๒๒๑
๖. หมวดสำธำรณูปโภค รหัส ๕๓๔๐๐ ตั้งไว้รวม ๑๘๕,๐๐๐ บำท
๖.๑ ประเภทค่ำไฟฟ้ำ รหัส ๓๔๐๑๐๐ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการของ อบต. หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๖.๒ ประเภทค่ำโทรศัพท์ รหัส ๓๔๐๓๐๐ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์สาหรับที่ทาการ อบต. และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๖.๓ ประเภทค่ำไปรษณีย์
รหัส ๓๔๐๔๐๐ ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าแสตมป์ หรือค่าส่งเอกสารของ อบต.หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑
๖.๔ ประเภทบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคมรหัส ๓๔๐๕๐๐ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตหรือค่า
สื่อสารอื่น ๆ ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหั ส ๐๐๑๑๐ งานบริห ารทั่ว ไป รหั ส
๐๐๑๑๑
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม ๓๙,๘๐๐ บำท
๗ หมวดครุภัณฑ์ รหัส ๕๔๑๐๐
ตั้งไว้ ๓๙,๘๐๐ บำท
๗.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงานประเภทเก้าอี้ห้องประชุมสภาฯ จานวน ๒๐ ตัว ตัวละ ๑,๙๙๐
บาท ตั้งไว้ ๓๙,๘๐๐ บาท ตามราคาซื้อขายทั่วไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๑

งบอุดหนุน
กำรนำเงินอุดหนุนที่ต้องนำมำคำนวณตำมประกำศคณะกรรมกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล และองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลในกำรให้บริหำรสำธำรณะ ตำมข้อ 7 กำรสนับสนุนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้สนับสนุนเป็น
เงิน เพื่อให้ใช้จ่ำยในด้ำนบุคลำกร วัสดุ ครุภัณฑ์ และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำงอื่น ได้ไม่เกิน
ร้อยละห้ำของรำยได้ของปีงบประมำณ โดยไม่รวมเงินอุดหนุนจำกรัฐ
คานวณได้ดังนี้
เงินรำยได้ ๑๒,๙๕๖,๕๖๐ X ๕ % = ๖๔๗,๘๒๘ บำท
ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน สำมำรถอุดหนุน ได้ไม่เกิน ๕๗๕,๕๖๖.๕๐ บำท
๘ หมวดเงินอุดหนุน รหัส ๕๖๐๐๐๐ ตั้งไว้รวม ๑,๒๔๑,๗๒๐ บำท
๘.๑. เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รหัส ๖๑๐๑๐๐ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพื่อ
๘.๑.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเจ้าสนุก ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายศูนย์อุดหนุน
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๒๑๑
๘.๒ อุดหนุนส่วนรำชกำร รหัส ๖๑๐๒๐๐ ตั้งไว้ ๔๘๑,๐๐๐ บำท แยกเป็น
๑) อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการยอยศยิ่งฟ้ามรดกโลกและงานกิ่ง
กาชาด ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส
๐๐๒๖๐ งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส ๐๐๒๖๓ ( จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการ
การกระจายอานาจจังหวัด)
๒) อุดหนุนสถานศึกษาในการดาเนินการด้านการศึกษาโรงเรี ยนวัดเทพคันธาราม ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐
บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
รหัส ๐๐๒๑๒
๓) อุดหนุนสถานศึกษาในการดาเนินการด้านการศึกษาโรงเรียนวัดโพธิ์เอน ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
๐๐๒๑๒
๔) อุดหนุนสถานศึกษาในการดาเนินการด้านการศึกษาโรงเรียนวัดสามเรือน ตั้งไว้ ๗๒,๐๐๐ บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส
๐๐๒๑๒
๕) ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส ๐๐๒๑๒
๖) อุดหนุ น ที่ทาการปกครองอาเภอในโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพื่อ
เอาชนะยาเสพติดอาเภอท่าเรือ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส
๐๐๒๒๐ งาน งานป้องกันและบาบัดยาเสพติด รหัส ๐๐๒๒๒ ( จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการ
การกระจายอานาจจังหวัด)
๗) อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์เอน หมู่ที่ ๔ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข รหัส ๐๐๒๒๐ งาน
บริการส่งเสริมอนามัย รหัส ๐๐๒๒๒

๘) อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโพธิ์เอน หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายตาม
โครงการ ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข รหัส ๐๐๒๒๐ งานบริการสาธารณสุ ขและงาน
สาธารณสุขอื่น รหัส ๐๐๒๒๓
๑๐) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอท่าเรือ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายตามโครงการรัฐพิธี งาน
วัฒนธรรมประเพณีและงานวันสาคัญของชาติในการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสื บสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รหัส ๐๐๒๖๐ งานการ
ศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัส ๐๐๒๖๓ ( จะเบิกจ่ายได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอนุกรรมการการกระจายอานาจ
จังหวัด)
๘.๓ อุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์ รหัส ๖๑๐๔๐๐ ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐ บำท แยกเป็น
๑) สนับสนุน อสม. ในตาบลโพธิ์เอน ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐาน รวม ๖ หมู่บ้ าน หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข รหั ส
๐๐๒๒๐ งานสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รหัส ๐๐๒๒๓
๒) อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอท่าเรือในการดาเนินงานของกิ่ง กาชาดอาเภอท่าเรือ ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐
บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ รหัส ๐๐๒๓๐ งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
รหัส ๐๐๒๓๐
๘.๔. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้ำนกำรศึกษำ รหัส ๔๔๑๐๐๑ ตั้งไว้ ๖๕๕,๗๒๐ บำท เพื่อ
อุดหนุนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาฯ โครงการอาหารกลางวัน ตั้งไว้ ๖๕๕,๗๒๐ บาท
รหัส
๓๓๐๕๐๐ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนประถม สังกัด สพฐ. จานวน ๒๔๑ คน คนละ ๑๓ บาท :
คน : วัน จานวน ๒๐๐ วัน เด็กเล็กศูนย์พัฒนาฯ จานวน ๒๘๐ วัน (รร.วัดโพธิ์เอน ๙๗, รร.วัดสามเรือน ๖๒, รร.วัด
เทพคันธาราม ๕๔, ศูนย์โพธิ์เอน ๑๕, ศูนย์สามเรือน ๑๓ ) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศึกษา
รหัส ๐๐๒๑๐ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รหัส ๐๐๒๑๒ (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน ส่วนกำรคลัง
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น ๑,๖๓๕,๒๔๐ บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร (รหัส ๕๒๐๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๑๕๘,๐๔๐ บำท
๑. หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) (รหัส ๕๒๒๐๐๐ )
ตั้งไว้รวม ๑,๑๕๘,๐๔๐ บำท
๑.๑ ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล (รหัส ๒๒๐๑๐๐ )
ตั้งไว้รวม ๗๘๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล เงินประจาตาแหน่ง พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน จานวน ๗
อัตรา ได้แก่
(๑) หัวหน้าส่วนการคลัง
(๒) นักวิชาการคลัง
(๓) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๔) เจ้าพนักงานพัสดุ
(๕) เจ้าหน้าที่พัสดุ
(๖) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๑.๒ ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน ( รหัส ๒๒๐๒๐๐ ) ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บำท
๑ ) เงินเพิ่มตำมคุณวุฒิของพนักงำนส่วนตำบล ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตาบล ของส่วนการคลัง เป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิ ของพนักงาน
ได้แก่
(๑) นักวิชาการคลัง
(๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๓) เจ้าพนักงานพัสดุ
(๔)เจ้าหน้าที่พัสดุ
(๕)เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๒) เงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนส่วนตำบล ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล ของส่วนการคลัง ระดับ เป็นเงินเพิ่มการครองชีพ
ของพนักงาน ได้แก่
(๑) นักวิชาการคลัง
(๒) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(๓) เจ้าพนักงานพัสดุ
(๔) เจ้าหน้าที่พัสดุ
(๕) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓

๑.๓ ประเภทรำยจ่ำยค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
(รหัส ๒๒๐๔๐๐ )
ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๔๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาส่วนการคลัง จานวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๑.๔ ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง ( รหัส ๒๒๐๖๐๐ ) ตั้งไว้ ๘๗,๙๖๐ บำท
เพื่อจ่ ายเป็ นค่าจ้ างพนั กงานจ้ าง ให้แก่พนัก งานจ้างภารกิจของส่ วนคลั ง จานวน ๑ อัตรา ได้แก่ ผู้ช่ว ย
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานการทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๑.๕ เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง ( รหัส ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๒๕,๐๔๐ บำท
๑) เงินเพิม่ ค่าครองชีพ
ตั้งไว้ ๒๐,๐๔๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนั กงานจ้างตามภารกิจของส่วนจานวน ๑ อัตรา ได้แก่ ผู้ช่ว ย
พนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานการทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงาน
คลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๒) ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติ งานในระดับ
ดีเด่น ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิ เศษพนักงานจ้างตามภารกิจ กรณีได้รับการประเมินการปฏิบัติ งานในระดับดีเด่น
จานวนร้อยละ ๓-๕ จานวน ของฐานค่าตอบแทนโดยได้ รับค่าตอบแทนพิเศษ ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานการทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง
รหัส ๐๐๑๑๓
งบดำเนินกำร ( รหัส ๕๓๐๐๐๐ )
ตั้งไว้รวม ๔๖๒,๒๐๐ บำท
๒ หมวดค่ำตอบแทน (รหัส ๕๓๑๐๐๐ ) ตั้งไว้รวม
๒๕๐,๐๐๐ บำท
๒.๑ ประเภทค่ ำ ตอบแทนผู้ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (รหั ส
๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ป ฏิบัติร าชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓ ดังนี้
๑) ค่าตอบแทนกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตามภารกิจในส่วน
การคลัง ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รหัส
๐๐๑๑๓
๒) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัสดุของ อบต. ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพัส ดุของ อบต. เช่น กรรมการเปิดซองสอบราคา
ประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจงานจ้างงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ
อบต.รวมทั้งวิศวกรที่ อบต.จ้างให้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อบต. ตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้
มีอานาจถือปฏิบัติไว้
๒.๒ ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ (รหัส ๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นค่าอาหารทาการนอกเวลาแก่พนักงานส่วนตาบล และ
ลูกจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส
๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓

๒.๓ ค่ำเช่ำบ้ำน (รหัส ๓๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๒.๔ ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานการทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๒.๕ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบลและผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า
รักษาพยาบาลของส่วนการคลัง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งาน
บริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๓. หมวดค่ำใช้สอย ( รหัส ๕๓๒๐๐๐ ) ตั้งไว้รวม
๑๑๐,๐๐๐ บำท
๓.๑ ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท
๓.๑.๑ ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมทรัพย์สินของส่วนการคลัง เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๓.๑.๒ ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานให้กับผู้รับจ้าง
ทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในงานของส่วนการคลัง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานการทั่วไป
รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๓.๒ ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร รหัส ๓๒๐๒๐๐ ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บำท
๓.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท สาหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ส่วนการคลัง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๓.๓ ประเภทรำยจ่ ำ ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรที่ ไ ม่ เ ข้ ำ ลั ก ษณะรำยจ่ ำ ยหมวดอื่ น ๆ รหั ส
๓๒๐๓๓ ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ (งานบริหารคลัง) รหัส ๐๐๑๑๓ ดังนี้
๓.๓.๑ ค่าใช้จ่ า ยในการเดิน ทางไปราชการในราชอาณาจัก ร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ
๓.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าของรางวัลสาหรับโครงการคืนกาไรให้กับผู้เสียภาษี
๔. หมวดค่ำวัสดุ
( รหัส ๕๓๓๐๐๐) ตั้งไว้ ๙๗,๒๐๐ บำท
๔.๑ วัสดุสำนักงำน (รหัส ๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๗,๒๐๐ บำท
๔.๑.๑ เพื่อจ่ ายเป็ นค่าวัส ดุที่ใช้งานในส่ว นการคลั ง เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ กระดาษถ่าย
เอกสาร สมุดแบบพิมพ์ต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส
๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๔.๑.๒ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ในส่วนการคลัง จานวน ๖ ตัว ราคาตัวละ ๑,๒๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน ๗,๒๐๐ บาท ( ราคาซื้อขายทั่วไป ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งาน
บริหารงานคลังรหัส ๐๐๑๑๑

๔.๒ วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส ๓๓๑๔๐) ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลั บผงหมึก กระดาษต่อเนื่อง แผ่นกรองแสง สายเคเบิล แผ่นซีดี
คีย์บอร์ด เมาส์ เครื่องบันทึกข้อมูลชนิดพกพา อุปกรณ์ต่อพ่วง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟแวร์ฯลฯ (รายจ่ายเพื่อ
จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือชุดไม่เกิ น ๒๐,๐๐๐ บาท) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
๕. หมวดสำธำรณูปโภค (รหัส ๕๓๔๐๐๐)
ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บำท
๕.๑ ค่ำไปรษณีย์ ( รหัส ๓๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง
งบลงทุน ตั้งไว้รวม
๑๕,๐๐๐ บำท
๖ หมวดครุภัณฑ์
(รหัส ๕๔๑๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๑๕,๐๐๐ บำท
๖.๑.๑ ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์สำนักงำน (รหัส ๔๑๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท
ตั้งจ่ายไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้หัวหน้าส่วนการคลัง (ราคาซื้อขาย
ทั่วไป ) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหัส ๐๐๑๑๓
ตั้งจ่ ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้ อตู้เก็บเอกสารแบบทึบ จานวน ๒ ตู้ ราคาตู้ล ะ
๕,๐๐๐ บาท ตั้ งจ่ำ ยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่ว ไป รหัส ๐๐๑๑๐ งานบริหารงานคลัง รหั ส
๐๐๑๑๓
งบอุดหนุน ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำนส่วนโยธำ
ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม ๓,๘๕๗,๔๐๐ บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร (รหัส ๕๒๐๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๕๖๓,๙๐๐ บำท
๑ หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) (รหัส ๕๒๒๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๕๖๓,๙๐๐ บำท
๑.๑ ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ ๓๗๕,๙๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน ได้แก่
(๑) หัวหน้าส่วนโยธา
(๒) นายช่างโยธา
(๓) ช่างโยธา
(๔) เจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๑.๒ ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน (รหัส ๒๒๐๗๐๐)
ตั้งไว้ ๖๒,๐๐๐ บำท
(๑) เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตาบล จานวน ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
(๑) นายช่างโยธา
(๒) ช่างโยธา
(๓) เจ้าพนักงานธุรการ
(๒) เงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ ๑๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตาบล ของส่วนโยธา ระดับ ๑-๗ เป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิ จานวน
๔ อัตรา ได้แก่
(๑) หัวหน้าส่วนโยธา
(๒) นายช่างโยธา
(๓) ช่างโยธา
(๔) เจ้าพนักงานธุรการ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๑.๓ ประเภทรำยจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (รหัส ๒๒๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๑๐๘,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างของ อบต. จานวน ๑ อัตรา
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๑.๔ เงินเพิ่มต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง ( รหัส ๒๒๐๗๐๐) ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บำท
๑) เงินเพิม่ ค่าครองชีพ ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจของส่วนจานวน ๑ อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑

งบดำเนินกำร ( รหัส ๕๓๐๐๐๐
ตั้งไว้รวม ๒,๑๑๐,๐๐๐ บำท
๒. หมวดค่ำตอบแทน (รหัส ๕๓๑๐๐๐ ) ตั้งไว้รวม ๑๖๐,๐๐๐ บำท
๒.๑ ประเภทค่ำ ตอบแทนผู้ ปฏิบั ติ ร ำชกำรอั น เป็น ประโยชน์แก่ องค์ กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่ น (รหั ส
๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๒.๒ ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ (รหัส ๓๑๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นค่าอาหารทาการนอกเวลาแก่พนักงานส่วน
ตาบล และลูกจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๒.๓ ค่ำเช่ำบ้ำน ( รหัส ๓๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๒.๔ ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (รหัส ๓๑๐๕๐๐)
ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ ายเป็ น เงิ น ช่ว ยเหลื อ การศึกษาบุตรของพนักงานส่ ว น ตั้ งจ่ำ ยจำกเงิน รำยได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑.
๒.๕ ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (รหัส ๓๑๐๖๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบลและผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก ค่ า
รักษาพยาบาลของส่วนโยธา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๓ หมวดค่ำใช้สอย (รหัส ๕๓๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม
๗๓๕,๐๐๐ บำท
๓.๑ ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร
ตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นรายจ่ายจ้างเหมาบริการต่าง ๆ กับผู้รับจ้าง
๓.๒ รำยจ่ำยค่ำบำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส ๔๑๑๘๐๐) ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บำท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์สานักงาน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
๓.๓ รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองพิธีกำร (รหัส ๓๒๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างส่วนโยธาใช้จ่ายในการสัมมนา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๓.๔ ประเภทรำยจ่ ำ ยเกี่ย วเนื่ อ งกั บ กำรปฏิ บั ติร ำชกำรที่ ไ ม่เ ข้ ำ ลั ก ษณะรำยจ่ำ ยหมวดอื่ น ๆ (รหั ส
๓๒๐๓๐๐) ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บำท แยกเป็น
๓.๔.๑ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท สาหรับ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา หรือ ผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๑
๓.๔.๒ ค่าใช้จ่ายตามโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บาท เพื่อการวาง
ผังเมืองงานอาคาร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐

๔. หมวดค่ำวัสดุ
(รหัส ๕๓๓๐๐๐)
ตั้งไว้รวม ๘๖๕,๐๐๐ บำท
๔.๑ วัสดุสำนักงำน (รหัส ๓๓๐๑๐๐) ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานใน
ส่วนโยธา เช่น กระดาษ ปากกา ดิน สอ กระดาษถ่ายเอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๒๔๑
๔.๒ วัสดุไฟฟ้ำวิทยุ (รหัส ๓๓๐๒๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสานักงาน
และไฟฟ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๒๔๑
๔.๓ วัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้ ๕,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใช้ในกิจการของตาบลโพธิ์เอน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๒๔๑
๔.๔ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส ๓๓๐๘๐๐) ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่นที่ใช้กับรถขยะ ยานพาหนะ และอุปกรณ์อื่นของส่วนโยธา อบต.โพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๒๔๑
๔.๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส ๓๓๑๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในส่วน
โยธา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส๐๐๒๔๐ งานบริหารทั่วไป รหัส ๐๐๒๔๑
๔.๖ วัสดุอื่น (รหัส ๓๓๑๗๐๐) ตั้งไว้รวม ๕๓๐,๐๐๐ บำท แยกเป็น
(๑) จัดซื้อถังขยะ ๓๐,๐๐๐ บำท เพื่อจัดซื้อถังขยะที่ดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๐๔๐ งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล รหัส ๐๐๐๒๔
(๒) จัดหำท่อประปำและอุปกรณ์ประปำ รวมทั้งสำรส้ ม คลอรีน ปูนขำว ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐
บำท เพื่อใช้สาหรับจัดซื้อวัสดุเกี่ยวกับกิจการประปา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ รหัส
๐๐๓๓๐ งานกิจการประปา รหัส ๐๐๓๓๒
๕ หมวดสำธำรณูปโภค ( รหัส ๕๓๔๐๐๐ )
ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บำท
๕.๑ ค่ำกระแสไฟฟ้ำ (รหัส ๓๔๐๑๐๐)
(๑) ค่ำไฟฟ้ำกิจกำรประปำ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บำท เพื่อเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการประปา
หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ ๐๐๓๓๐ งาน
กิจการประปา รหัส ๐๐๓๓๒
(๒) ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ ๕๐,๐๐๐ บำท เพื่อตั้งจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินส่วนลดใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐
ไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑
งบลงทุน
ตั้งไว้รวม ๑,๑๘๓,๕๐๐ บำท
๖ หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (รหัส ๕๔๒๐๐๐) ตั้งไว้รวม ๑,๑๘๓,๕๐๐ บำท
๖.๑ ค่ำครุภัณฑ์ (รหัส ๕๔๑๐๐๐) ตั้งไว้ ๒๕๔,๐๐๐ บำท
๖.๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร (รหัส ๔๑๐๔๐๐) ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บำท แยกเป็น
รำยกำรค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ตั้งไว้ ๑๖,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้า จานวน
๑ เครื่อง แบบหอยโข่ง ใช้เครื่องไฟฟ้า ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ รหัส ๐๐๓๓๐ งานกิจการประปา รหัส ๐๐๓๓๒
๖.๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์งำนก่อสร้ำง (รหัส ๔๑๐๕๐๐) ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บำท แยกเป็น
- เครื่องเจำะคอนกรีต ตั้งไว้ ๑๘,๐๐๐ บำท ราคาซื้อขายทั่วไป ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส๐๐๒๔๐ ไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑

๖.๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์อื่น (รหัส ๔๑๑๗๐๐) ตั้งไว้ ๒๒๐,๐๐๐ บำท แยกเป็น
- จัดซื้อตู้ผลิตน้ำดื่มหยอดเหรียญพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ตู้ จำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บำท
พร้อมติดตั้ง รายละเอียดตามคุณลักษณะที่กาหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
๐๐๒๔๐ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รหัส ๐๐๒๕๒
- จัดซื้อเครื่องออกกำลังกำยพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บำท รายละเอียดตาม
คุณลักษณะที่กาหนด จานวน ๗ ชุด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งาน
สวนสาธารณะ รหัส ๐๐๒๔๓
๖.๒ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (รหัส ๕๔๒๐๐) ตั้งไว้ ๙๒๙,๕๐๐ บำท แยกเป็น
(๑) โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร ถนนคสล.หมู่ที่ ๑ (บริเวณลานประปา)
ปริมาณงาน ถนน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร (มีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร) งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
รหัส๐๐๒๔๐ ไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑
(๒) โครงการขุดลอกคลองส่งน้า หมู่ที่ ๑ สายนายายนาค
ปริมาณงาน ขุดลอกคูส่งน้า ปากคูกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร
ระยะทาง ๘๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
๐๐๒๔๐ งานบาบัดน้าเสีย รหัส ๐๐๒๔๕
(๓) โครงการขุดลอกคูส่งน้า หมู่ที่ ๑ (สายผู้ใหญ่ทวี )
ปริมาณงาน ขุดลอกคูส่งน้าปากคูกว้าง ๑.๕๐ เมตร ท้องคูกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร
ระยะทาง ๘๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
รหัส ๐๐๒๔๐ งานบาบัดน้าเสีย รหัส ๐๐๒๔๕
(๔) โครงการก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน คสล.เดิม หมู่ที่ ๒
ปริมาณงาน ปูผิวจราจร AC หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๔๐ เมตร (มีผิว
จราจร AC ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร) งบประมำณ ๒๐๐,๐๐๐ บำท (ตามแบบที่กาหนด) ตั้งจ่ำ ยจำกเงิน
อุดหนุน ๑๙๗,๐๐๐ บำท จำกเงินรำยได้ ๓,๐๐๐ บำท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้า
ถนน รหัส ๐๐๒๔๑
(๕) โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ( บริเวณซอยนายลือ )
ปริมาณงาน ถนน คสล.หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐ เมตร (มีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร) งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน รหัส๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑
(๖) โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ (บริเวณโรงเรียนวัดสามเรือน)
ปริมาณงาน ก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง จานวน ๔ ต้น (ตามแบบที่กาหนด) งบประมาณ ๙๙,๕๐๐
บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑
(๗) โครงการลงหินคลุกผิวจราจรซอยแยก ถนนสายหมอสน หมู่ที่ ๔ (บริเวณถนน AC สายหมอสน)
ปริมาณงาน ลงหินคลุกผิวจราจร หนา ๐.๑๐ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๕๐ เมตร (มีผิว
จราจรไม่น้อยกว่า๑,๙๕๐ ตารางเมตร) งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน รหัส ๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑
(๘) โครงการก่อสร้างซ่อมแซมรางระบายน้า หมู่ที่ ๕ (บริเวณหอประปา)
ปริมาณงาน ลอกดินและซ่อมแซมฝารางระบายน้าระยะทาง ๕๐ เมตร งบประมาณ ๒๕,๐๐๐
บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส๐๐๒๔๐ งานบาบัดน้าเสีย รหัส ๐๐๒๔๕

(๙) โครงการก่อสร้างทางเท้าและลาน คสล. หมู่ที่ ๕ (บริเวณศาลาเอนกประสงค์)
ปริมาณงาน ทาง และลาน คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร (พื้นผิว คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๕ ตารางเมตร)
งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท (ตามแบบที่กาหนด) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑
(๑๐) โครงการบุกเบิกผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๕ (ซอยนางบุญสม)
ปริ ม าณงาน ผิ ว จราจรหิ น คลุ ก หนา ๐.๐๑ เมตร กว้ า ง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐ เมตร
งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบที่กาหนด) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑
(๑๑) โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้า หมู่ที่ ๖ (บริเวณชอยปิ่นทอง)
ปริมาณงาน (๑) ก่อสร้างถนน คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐ เมตร
(๒) วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จานวน ๔๕ ท่อน
(๓) วางบ่อพักสาเร็จรูป ใช้กับท่อขนาด Ø ๐.๖๐ จานวน ๕ ชุด
(๔) ก่อสร้างกาแพงดิน ๑ ชุด
งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (ตามแบบที่กาหนด) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน รหัส
๐๐๒๔๐ งานไฟฟ้าถนน รหัส ๐๐๒๔๑

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๖
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยงบกลำง
๑. งบกลำง (รหัส ๕๐๐๐๐๐)
ตั้งไว้ ๑,๓๓๙,๘๘๐ บำท
เพื่อจ่ำยตำมประเภทรำยจ่ำย ดังนี้
๑.๑ ค่ำใช้จ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหัส๑๑๐๓๐๐) ตั้งไว้
๑๒๐,๐๐๐ บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สาหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑.๒ เงินสำรองจ่ำย (รหัส๑๑๑๐๐๐)
ตั้งไว้ ๘๐๔,๒๔๘ บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ๒๕๑,๑๔๘ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ๕๕๓,๑๐๐ บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาสาธารณภัยหรือเพื่อบาบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยส่วนรวมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑.๓ รำยจ่ำยตำมข้อผูกพันตำมกฎหมำย (รหัส๑๑๑๑๐๐)
ตั้งไว้รวม ๒๘๖,๐๔๘ บำท
๑.๓.๑ ค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำระดับปริญญำโทและปริญญำตรี ตั้งไว้ ๒๓๑,๐๐๐ บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อปริญญาโท ๓ คน ปริญญาตรี ๓ คน
ของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
๑.๓.๒ ค่ำใช้จ่ำยเงินสมทบหลักประกันสุขภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน ตั้งไว้
๔๕,๐๔๘ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์เอน
๑.๓.๓ ค่ำรำงวัลจับผู้กระทำผิดกฎจรำจร ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
๑.๔ ค่ำใช้จ่ำยเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) (รหัส ๑๒๐๑๐๐) ตั้ง
ไว้ ๑๒๙,๕๘๔ บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงิน รำยได้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้ องถิ่น
(ก.บ.ท.) อัตราร้อยละ ๑ ของรายได้ ประจาปี ตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๐๐ และแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลส่งเงินสมทบในอัตราร้อยละ ๑ ของงบประมาณรายรับตาม
ข้อบั ญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ๒๕๕๖ ( ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ อุทิศให้ ห รือเงินอุดหนุน ) =
๑๒,๙๕๘,๓๖๐ X ๑ % = ๑๒๙,๕๘๓.๖๐ บาท

