ข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
เรื่อง
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จึงขอแถลงให้ท่าน
ประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลั กการและแนวนโยบายในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังต่อไปนี้
1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
มีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
12,771,747.85
บาท
1.1.2 เงินสะสม
7,243,843.40
บาท
1.1.3 ทุนสารองเงินสะสม
4,369,833.93
บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2555
ในปี งบประมาณที่ ผ่ านมา แม้ ว่ ารายรั บขององค์ การบริ หารส่ ว นต าบล จะมี จ านวนจ ากั ดเมื่ อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่
องค์การบริหารส่วนตาบลก็สามารถดาเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 16,457,417.24 บาท ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร

630,093.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

156,786.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
หมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนกรณีต่างๆ ที่ต้องมาตั้งงบ
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ -

82,242.48 บาท
727,093.00 บาท
24,290.00 บาท
10,964,108.76 บาท
3,872,804.00 บาท
-

บาท
บาท

(3) รายจ่ายจริงทั้งสิ้น 13,626,436.40 บาท
งบกลาง

ประกอบด้วย
544,610.00 บาท

งบบุคลากร

5,357,015.00 บาท

งบดาเนินการ

4,093,677.12 บาท

งบลงทุน

219,995.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น

362,912.50 บาท

งบเงินอุดหนุน

3,048,226.78 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ บาท
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ 1,999,704.10 บาท
1. รำยรับ ปีงบประมำณ พ.ศ.2557

ประมำณกำรไว้ รวมทั้งสิ้น 17,322,240 บำท

รำยรับ

รหัสบัญชี

ก.รำยได้จัดเก็บเอง

410000

1.หมวดภำษีอำกร

411000

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

411001

1.2 ภาษีบารุงท้องที่

411002

1.3 ภาษีป้าย

411003

รับจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

601,800.00

601,760.00

56,600.00

54,150.00

42,600.00

42,600.00

42,800.00

630,093.00

701,000.00

698,710.00

412107

83,720.00

89,200.00

90,000.00

2.2 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ 412111
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา

60.00

60.00

100.00

รวม
2.หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และ
ใบอนุญำต
2.1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

587,493.00
-

412000

2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

412125

46,920.00

10,500.00

10,500.00

2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์

412128

170.00

100.00

500.00

2.5 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

412202

20,000.00

50,000.00

2.6 ค่าปรับการผิดสัญญา

412210

15,000.00

15,000.00

2.7 ค่าปรับอื่นๆ

412299

100.00

-

24,516.00
-

รำยรับ

รหัสบัญชี

2.8 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร 412304
หรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่ง
มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2.9 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
412399
รวม
3.หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน

413000

3.1 ดอกเบี้ยเงินฝาก

413003
รวม

4.หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รับจริง
ปี 2555
1,400.00

ประมำณกำร
ปี 2556
34,600.00

ประมำณกำร
ปี 2557
31,500.00

-

3,000.00

13,000.00

156,786.00

172,560.00

210,600.00

82,242.48

50,000.00

80,000.00

82,242.48

50,000.00

80,000.00

727,093.00

900,000.00

900,000.00

727,093.00

900,000.00

900,000.00

414000
414006

รวม
5.หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด

415000

5.1 ค่าขายแบบแปลน

415004

-

15,000.00

15,000.00

5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

415999

24,290.00

5,000.00

20,000.00

24,290.00

20,000.00

35,000.00

-

-

5,000.00

รวม
ข.รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภำษีจัดสรร

420000

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน

421001

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ

421002 5,278,879.27 4,050,000.00 5,350,000.00

3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวล
รัษฎากร
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

421003

5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

421005

150,948.57

103,000.00

150,000.00

6. ภาษีสุรา

421006

523,968.87

480,000.00

520,000.00

7. ภาษีสรรพสามิต

421007

941,919.10 1,160,000.00 1,196,500.00

8. ภาษีการพนัน

421008

421000

-

750,000.00

-

421004 3,774,904.32 3,001,900.00 3,800,000.00

-

-

-

รำยรับ

รหัสบัญชี

รับจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

9. ค่าภาคหลวงแร่

421012

13,450.39

23,400.00

23,400.00

10. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

421013

38,285.99

30,000.00

38,000.00

11. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย
อุทยานแห่งชาติ
12. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
13. ภาษีจัดสรรอื่นๆ

421014

-

240,722.25

815,700.00

433,230.00

421999

1,030.00

700,800.00

1,800.00

10,964,108.76 11,114,800.00 11,517,930.00

ค.รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

430000

1. เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทา
รวม

431002

ง.รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้ โดยระบุ
วัตถุประสงค์
1. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์

440000

รวมรำยรับ

-

421015

รวม

รวม

-

441000

3,872,804.00

3,872,080.00

3,880,000.00

3,872,804.00

3,872,080.00

3,880,000.00

-

-

-

-

-

-

16,457,417.24 16,830,440.00 17,322,240.00

คำแถลงงบประมำณ
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
2. รำยจ่ำย
2.1 รำยจ่ำยตำมหมวดรำยจ่ำย
งบ
1. รายจ่ายงบกลาง

จ่ำยจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

625,359.00

1,339,880.00

654,809.00

2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา

3,477,095.00

4,825,900.00

5,630,400.00

3. หมวดค่าจ้างประจา

1,879,920.00

1,868,120.00

1,412,600.00

4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

5,464,999.24

5,776,520.00

6,337,431.00

5. หมวดค่าสาธารณูปโภค

465,055.66

540,000.00

590,000.00

6. หมวดเงินอุดหนุน

422,912.50

1,241,720.00

1,180,000.00

1,291,095.00

1,238,300.00

1,517,000.00

7. หมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดิน
8. รายจ่ายอื่นๆ

-

รวมรำยจ่ำย

-

-

13,626,436.40 16,830,440.00 17,322,240.00

2.2 รำยจ่ำยตำมงบรำยจ่ำย
จ่ำยจริง

ประมำณกำร

ประมำณกำร

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

งบบุคลากร

5,357,015.00

6,694,020.00

7,043,000.00

งบดาเนินการ

4,093,677.12

6,316,520.00

6,927,431.00

งบลงทุน

219,995.00

1,238,300.00

1,517,000.00

งบรายจ่ายอื่น

362,912.50

งบ

งบอุดหนุน
งบกลาง
รวมรำยจ่ำย

-

-

3,048,226.78

1,241,720.00

1,180,000.00

544,610.00

1,339,880.00

654,809.00

13,626,436.40 16,830,440.00 17,322,240.00

2.3 รำยละเอียดรำยจ่ำยบำงรำยกำรที่จำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำร (ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรบุคลำกร ตั้ง
จ่ำยจำกรำยได้ไม่รวมเงินอุดหนุน)
1. เงินเดือน
ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,151,200.00 บาท
2. ค่าจ้างประจา

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

173,000.00 บาท

3. ค่าจ้างชั่วคราว

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,412,600.00 บาท

4. ค่ารักษาพยาบาล

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

60,000.00 บาท

5. ค่าเช่าบ้าน

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

100,000.00 บาท

6. ค่าช่วยเหลือบุตร

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

-

7. ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

60,000.00 บาท

8. เงินประจาตาแหน่งต่างๆ

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

235,200.00 บาท

9. เงินเบี้ยกันดาร

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

10. เงินเพิ่มต่างๆ

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

11. เงินค่าป่วยการต่างๆ

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

-

บาท

12. เงินบาเหน็จ

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

-

บาท

13. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบานาญของข้าราชการ/

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

-

บาท

-

บาท

บาท

513,000.00 บาท

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ตาแหน่งครู (ช.ค.บ.)
14. เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

109,642.00 บาท

15. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

150,000.00 บาท

16. ค่าทาศพ

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

-

บาท

17. ทุนการศึกษา

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

-

บาท

18. เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น

577,600.00 บาท

รวมรำยจ่ำย

5,542,242.00 บำท

คิดเป็นร้อยละ

31.99

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ด้ำน/แผนงำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

9,410,600.00
180,000.00

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

1,874,640.00

แผนงานสาธารณสุข

370,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

165,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

3,386,691.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

30,000.00
819,500.00

ด้ำนเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

40,000.00

แผนงานการพาณิชย์

391,000.00

ด้ำนงบกลำง
แผนงานงบกลาง

654,809.00
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

17,322,240.00

ข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
และโดยอนุมัติของนายอาเภอท่าเรือ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557”
ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิ้น
17,322,240 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้ำน/แผนงำน

ยอดรวม

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน

9,410,600.00
180,000.00

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

1,874,640.00

แผนงานสาธารณสุข

370,000.00

แผนงานสังคมสงเคราะห์

165,000.00

แผนงานเคหะและชุมชน

3,386,691.00

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

30,000.00
819,500.00

ด้ำนเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

40,000.00

แผนงานการพาณิชย์

391,000.00

ด้ำนงบกลำง
แผนงานงบกลาง

654,809.00
งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น

17,322,240.00

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน มีหน้าที่รักษาการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงชื่อ)
(นายภูวดล สุกาทร )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน

อนุมัติ
นายวิทิต ปิ่นนิกร
(นายวิทิต ปิ่นนิกร)
นายอาเภอท่าเรือ

ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ประมำณกำรรำยรับ

รวมทั้งสิ้น 17,322,240 บำท

ก. รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเอง
รวมทั้งสิน้ 1,924,310 บำท แยกเป็น
1. หมวดภำษีอำกร
รวมทั้งสิ้น 698,710 บำท แยกเป็น
1.1 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ตั้งรับไว้ 601,760 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี โดยตั้งรับไว้ใกล้เคียงปีที่แล้ว
1.2 ภำษีบำรุงท้องที่
ตั้งรับไว้ 54,150 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษีใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
1.3 ภำษีป้ำย
ตั้งรับไว้ 42,800 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามจานวนรายของผู้ที่เคยเสียภาษี โดยตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่แล้ว
2. หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต
รวมทั้งสิ้น 210,600 บำท แยกเป็น
2.1 ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
ตั้งรับไว้ 90,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
2.2 ค่ำธรรมเนียมปิด ติดตั้งแผ่นป้ำยประกำศ ตั้งรับไว้ 100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
2.3 ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
ตั้งรับไว้ 10,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
2.4 ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนพำณิชย์
ตั้งรับไว้ 500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามภารกิจถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์
2.5 ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก ตั้งรับไว้ 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะได้รับสูงขึ้นกว่าเดิม
2.6 ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ
ตั้งรับไว้ 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา
2.7 ค่ำปรับอื่น
ไม่ได้ตั้งรับไว้
2.8 ค่ำใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรหรือสถำนที่สะสมอำหำรในอำคำรหรือพื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน
200 ตำรำงเมตร
ตั้งรับไว้ 31,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะได้รับสูงขึ้นกว่าเดิม
2.9 ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ
ตั้งรับไว้ 13,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น
3. หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
รวมทั้งสิ้น 80,000 บำท
แยกเป็น
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
ตั้งรับไว้ 80,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555

4. หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวมทั้งสิ้น 900,000 บำท แยกเป็น
4.1 รำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์กิจกำรประปำ
ตั้งรับไว้ 900,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
5. หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
รวมทั้งสิ้น 35,000 บำท
5.1 ค่ำขำยแบบแปลน
ตั้งรับไว้ 15,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
5.2 ค่ำเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ตัง้ รับไว้ 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555

แยกเป็น

ข. รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 11,517,930 บำท แยกเป็น
หมวดภำษีจัดสรร
1. ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน ตั้งรับไว้ 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้โดยคาดว่าจะได้รับ
2. ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ กำหนดแผนฯ
ตั้งรับไว้ 5,350,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555
3. ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำมประมวลรัษฎำกร
ไม่ได้ตั้งรับไว้
4. ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1 ใน 9
ตั้งรับไว้ 3,800,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555
5. ภำษีธุรกิจเฉพำะ
ตั้งรับไว้ 150,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555
6. ภำษีสุรำ
ตั้งรับไว้ 520,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555
7. ภำษีสรรพสำมิต
ตั้งรับไว้ 1,196,500 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว
8. ภำษีกำรพนัน
ไม่ได้ตั้งรับไว้
9. ค่ำภำคหลวงแร่
ตั้งรับไว้ 23,400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานราชการอื่นเท่ากับปีที่
แล้ว
10. ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม
ตัง้ รับไว้ 38,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555
11. เงินที่เก็บตำมกฎหมำยว่ำด้วยอุทยำนแห่งชำติ
ไม่ได้ตั้งรับไว้
12. ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ตั้งรับไว้ 433,230 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ตามภาวะเศรษฐกิจ
13. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งรับไว้ 1,800 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
14. ค่ำธรรมเนียมอสังหำริมทรัพย์
ไม่ได้ตั้งรับไว้
15. เงินเรียกเพิ่มใบอนุญำตขำยสุรำ
ไม่ได้ตั้งรับไว้

ค. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น 3,880,000 บำท แยกเป็น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป
ตั้งรับไว้ 1,930,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงปี 2555
2. เงินอุดหนุนกรณีต่ำงๆ ที่ต้องนำมำตั้งงบ
ตัง้ รับไว้ 1,950,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับรายรับจริงปี 2555
ง. รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

ไม่ได้ตั้งรับไว้

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริหำรงำนทัว่ ไป (00100)
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนวำงแผนและ
งำนบริหำรทั่วไป
งำนบริหำรงำนคลัง
งบ
งำน
สถิติและวิชำกำร
(00111)
(00113)
(00112)
งบบุคลำกร
4,981,500
1,436,500
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
1,724,200
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
3,257,300
1,436,500
งบดำเนินกำร
2,302,600
550,000
ค่าตอบแทน
477,600
220,000
ค่าใช้สอย
1,250,000
215,000
ค่าวัสดุ
390,000
110,000
ค่าสาธารณูปโภค
185,000
5,000
งบลงทุน
59,500
50,500
ค่าครุภัณฑ์
59,500
50,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
30,000
เงินอุดหนุน
30,000
รวม
7,373,600
2,037,000
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน (00120)
งำนบริหำรทั่วไป
งำนป้องกันฝ่ำย
งบ
งำน เกี่ยวกับกำรรักษำ
งำนเทศกิจ (00122) พลเรือนและระงับ
ควำมสงบภำยใน
อัคคีภัย (00123)
(00121)
งบดำเนินกำร
20,000
160,000
ค่าตอบแทน
20,000
ค่าใช้สอย
160,000
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม

20,000

-

160,000

รวม
6,418,000
1,724,200
4,693,800
2,852,600
697,600
1,465,000
500,000
190,000
110,000
110,000
30,000
30,000
9,410,600

รวม
180,000
20,000
160,000
180,000

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนกำรศึกษำ (00210)
งำนบริหำรทั่วไป
งำนระดับ
งำนระดับ
งบ
งำน
เกี่ยวกับ
ก่อนวัยเรียนและ
มัธยมศึกษำ
กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
(00213)
(00211)
(00212)
งบดำเนินกำร
854,640
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
360,400
ค่าวัสดุ
494,240
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
1,020,000
เงินอุดหนุน
1,020,000
รวม
1,874,640
แผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำนบริกำร
งำนบริหำรทั่วไป
งำนศูนย์บริกำร
งบ
งำน
สำธำรณสุขและ
เกี่ยวกับสำธำรณสุข
สำธำรณสุข
งำนสำธำรณสุขอื่น
(00221)
(00224)
(00223)
งบดำเนินกำร
130,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
130,000
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
160,000
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
160,000
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
80,000
เงินอุดหนุน
80,000
รวม

370,000

-

-

รวม
854,640
360,400
494,240
1,020,000
1,020,000
1,874,640

รวม
130,000
130,000
160,000
160,000
80,000
80,000
370,000

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)
งำนบริหำรทั่วไป
งำนสวัสดิกำรสังคม
เกี่ยวกับสังคม
และสังคมสงเครำะห์
งบ
งำน
สงเครำะห์ (00231)
(00232)
งบดำเนินกำร
150,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
150,000
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
15,000
เงินอุดหนุน
15,000
รวม
165,000
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรทั่วไป
งำนกำจัดขยะ
งำนไฟฟ้ำถนน
งบ
งำน
เกี่ยวกับเคหะและ
มูลฝอยและสิ่ง
(00242)
ชุมชน (00241)
ปฏิกูล (00243)
งบบุคลำกร
625,000
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
625,000
งบดำเนินกำร
1,775,000
ค่าตอบแทน
170,000
ค่าใช้สอย
590,000
ค่าวัสดุ
1,015,000
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
936,500
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
936,500
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
3,336,500
-

รวม
150,000
150,000
15,000
15,000
165,000
รวม
625,000
625,000
1,775,000
170,000
590,000
1,015,000
936,500
936,500
3,336,500

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม (00200)
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งำนบริหำรทั่วไป
งำนส่งเสริมและ
งบ
งำน
เกี่ยวกับสร้ำงควำม
สนับสนุนควำมเข้มแข็ง
เข้มแข็งของชุมชน
ชุมชน (00252)
(00251)
งบดำเนินกำร
30,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
30,000
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
รวม
30,000
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)
งำนบริหำรทั่วไป
งำนศำสนำ
งบ
งำน
เกี่ยวกับศำสนำ
งำนกีฬำและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร
ท้องถิ่น
นันทนำกำร
(00262)
(00263)
(00261)
งบดำเนินกำร
535,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
475,000
ค่าวัสดุ
60,000
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
249,500
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
249,500
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
35,000
เงินอุดหนุน
35,000
รวม

819,500

-

-

รวม
30,000
30,000

รวม
535,000
475,000
60,000
249,500
249,500
35,000
35,000
819,500

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ (00300)
แผนงำนกำรเกษตร (00320)
งบ
งำน
งำนส่งเสริม
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ำ
กำรเกษตร (00321) และป่ำไม้ (00322)
งบดำเนินกำร
20,000
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
20,000
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
20,000
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
20,000
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330)
งบ
งบดำเนินกำร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

40,000
งำน

งำนกิจกำรประปำ
(00332)
350,000
350,000
41,000
41,000
391,000

รวม
20,000
20,000
20,000
20,000
-

-

40,000
รวม
350,000
350,000
41,000
41,000
391,000

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
รำยจ่ำยตำมแผนงำน
แผนงำนงบกลำง (00400)
งบ

งำน

งบกลาง
รวม

งบกลำง (00411)

รวม

654,809

654,809

654,809

654,809

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำนสำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 10,423,240.- บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร

ตั้งไว้รวม 4,981,500.- บำท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)
ตั้งไว้รวม 1,724,200.- บำท
1.1 เงินเดือนนำยก อบต. และรองนำยก อบต.
ตั้งไว้ 472,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.2 เงินค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งนำยก อบต. และรองนำยก อบต.
ตั้งไว้ 38,700.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายกอบต. และรองนายกฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.3 เงินค่ำตอบแทนพิเศษของนำยก อบต. และรองนำยก อบต.
ตั้งไว้ 38,700.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.4 ค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต.
ตั้งไว้ 79,200.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
1.5 เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ อบต.
ตั้งไว้ 1,095,600.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา, รองประธานสภาฯ, สมาชิกฯ
และเลขานุการสภา ของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
ตั้งไว้รวม 3,257,300.- บำท
2.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 1,700,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 13 อัตรา ได้แก่
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าสานักปลั ด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน บุคลากร นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เจ้า
พนักงานธุรการ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.2 เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 300,000.- บำท สาหรับจ่ายเป็น
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ 230,000.-บำท ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ 70,000.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

2.3 เงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งผู้บริหำร
ตั้งไว้ 151,200.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร
ได้แก่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และหัวหน้าสานักปลัด อบต. ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.4 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 729,500.-บำท เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของ อบต. ได้แก่ ผู้ ช่ว ย
เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯลฯ และพนักงาน
จ้างทั่วไปของ อบต. ได้แก่ ยาม คนงานทั่วไป พนักงานผลิตน้าประปา พนักงานขับรถบรรทุก คนงานประจารถ
ขยะ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
2.5 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 376,600.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของ อบต. ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

งบดำเนินกำร

ตั้งไว้รวม 4,202,240.-บำท

3. หมวดค่ำตอบแทน
ตั้งไว้รวม 497,600.- บำท
3.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 357,600.-บำท
3.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำงเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ 337,600.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี) ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนด โดยให้จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงิน
อุดหนุนและเงินกู้ หรือเงินอื่นใด และมิให้จ่ายจากเงินสะสม ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
3.1.2 ค่ำตอบแทน อปพร.
ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับผู้ ปฏิบัติงาน หรือช่วยเหลื อผู้
ประสบสาธารณภัยให้เพียงพอ เช่น อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0808.2 /ว 3358 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และตามโครงการออกตรวจเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ประจาปีงบประมาณ 2557 ตั้งจ่าย
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
3.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ตั้งไว้ 20,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงาน
ส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3.3 ค่ำเช่ำบ้ำน
ตั้งไว้ 60,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

3.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ตั้งไว้ 40,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
3.5 เงินค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ 20,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4. หมวดค่ำใช้สอย
ตั้งไว้รวม 3,069,640.- บำท
4.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้ 345,000.- บำท เพื่อจ่ำยเป็น
4.1.1 รำยกำรค่ำรับวำรสำร
ตั้งไว้ 10,000.- บำท สาหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบกฎหมายและ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานของทางราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
4.1.2 รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ อบต.
ตั้งไว้ 150,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่
เข้าลักษณะเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.1.3 รำยกำรค่ำเช่ำสถำนที่ทิ้งขยะมูลฝอย
ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.1.4 รำยกำรค่ำธรรมเนียม
ตั้งไว้ 40,000.- บำท เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดินสาธารณะ และ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลจาเป็นต้องจ่ายตามระเบียบฯ กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.1.5 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดทำเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตั้งไว้ 15,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและออกแบบเว็บไซต์ค่าบริการ
พื้นที่และปรับปรุงข้อมูลรายปี ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.1.6 รำยกำรค่ำเช่ำทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 50,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าเช่าทรัพย์สินใช้ประโยชน์ในราชการ เช่น ค่า
เช่าที่ดิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.1.7 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกำรทำประกันภัยรถยนต์หน่วยงำนรำชกำร
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ราชการของสานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนทุกคัน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
4.2 ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000.-บำท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ จะต้องมี
ลักษณะเป็น การจ้ างผู้ รับ จ้ างดาเนิ นการ หรื อเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการซ่อมแซม โด ย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนซื้อสิ่งของเอง หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

4.3 รำยจ่ำยเกี่ยวกับค่ำรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ 2,624,640.-บำท
4.3.1 รำยกำรค่ำรับรอง ตั้งไว้ 60,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็น
4.3.1.1 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
ตั้งไว้ 50,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคลชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน หรือมาดาเนินการ
อื่นใดอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตลอดจนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามระเบียบ กฎหมายหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วง
มาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ซึ่งจาเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.1.2 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น
ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรื อคณะอนุ กรรมการ ที่ได้รั บแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสื อสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ที่ มท.0808.4/ว
2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
4.3.2 ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรฝึ ก อบรมและสั ม มนำ ตั้ง ไว้ 80,000.-บำท
ส าหรั บจ่ า ยเป็ น
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ส่วนสานักปลัด ตั้งจ่ำย
จำกรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.3 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในพิธีทำงศำสนำและประเพณีต่ำงๆ ตั้งไว้ 475,000.-บำท
4.3.3.1 งำนวันเด็ก
ตั้งไว้ 75,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร
ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4.3.3.2 ประเพณีสงกรำนต์
ตั้งไว้ 170,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ขบวนแห่ กิจกรรมสรงน้าพระภิกษุสงฆ์ ค่าจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่ม เงินรางวัล ค่าวัสดุต่างๆ
และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ฯลฯ ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ด หนุ น ปรากฏในแผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.3.3.3 ประเพณีแห่เทียนพรรษำ
ตั้ งไว้ 40,000.-บำท ส าหรับ จ่า ยเป็น ค่า หล่ อเทีย นพรรษา ซื้อ เที ยนและ
ตกแต่งเทียน ขบวนแห่เทียนพรรษา ค่าเครื่องปัจจัยไทยธรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.3.3.4 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
ตั้งไว้ 150,000-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด โครงการกีฬาร่วมกับหน่วยงานอื่น หรือท้องถิ่นอื่นๆ อาทิเช่น ค่าถ้วยหรือค่าโล่ห์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน ค่าอุปกรณ์ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ
4.3.3.5 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรสภำเด็กเพื่อเยำวชน
ตั้ งไว้ 40,000.-บำท ส าหรับจ่ ายเป็นค่ าใช้จ่ ายตามโครงการจั ดกิจ กรรม
นันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ
4.3.4 รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะหมวดรำยจ่ำยอื่น ตั้งไว้
1,515,400.-บำท
4.3.4.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ตั้ งไว้ 250,000.-บำท ส าหรั บจ่ายเป็นค่ าใช้จ่ายในการเลื อกตั้งผู้ บริห าร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตาแหน่งที่ว่างลง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่ มท. 0890.4/ว 1932 ลงวัน ที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสื อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือการให้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนให้ ท ราบถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง ในการเลื อ กตั้ ง สภา
ผู้แทนราษฎร และหรื อสมาชิกวุฒิส ภาตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อพวงมำลำ ช่อดอกไม้ และพวงมำลัย
ตั้งไว้ 5,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พานพุ่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในงานพิธีหรือราชพิธีต่างๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
4.3.4.3 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรพัฒนำกลุ่มสตรี และกลุ่ม อสม.
ตั้งไว้ 100,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป
4.3.4.4 ค่ำใช้จ่ ำ ยตำมโครงกำรส่งเสริ มและสนับสนุน กำรพัฒนำคุณ ภำพชีวิตของ
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส
ตั้งไว้ 150,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวง มหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

4.3.4.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดทำแผนชุมชน
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดทาแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้นาชุมชน สร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีป ระชาคมเพื่อส่งเสริ มการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น และ
ค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนเคลื่อนที่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว
856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแต่ระดับตาบล และ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป
4.3.4.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ตั้งไว้ 40,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดิน ทางไปราชการของพนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา พนั กงานจ้าง คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต. สมาชิก อปพร ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. และอื่นๆตามที่ระเบียบกฎหมาย
หนังสือสั่งการกาหนด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4.7 ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนกำรดำเนินงำนโครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบ ABC
(Area Based Collaborative Research)
ตั้งไว้ 30,000.-บำท ส าหรับจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC (Area Based Collaborative Research) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้การจัดทาบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชนเป็น
เครื่องมือ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 893 ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2555 ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4.8 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบาบัดฟื้นฟูผู้ติด /ผู้เสพ และการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน โดยให้ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2956 ลง
วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4.9 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทำงถนนช่วง
เทศกำลปีใหม่ พ.ศ. 2557
ตั้งไว้ 35,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

4.3.4.10 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทำงถนนช่วง
เทศกำลสงกรำนต์ พ.ศ. 2557
ตั้ งไว้ 35,000.- บำท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยตามโครงการองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมใจลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
4.3.4.11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีทำงกำรเกษตรประจำ
ตำบล
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจการดาเนินการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโยลีทางการเกษตรประจาตาบล เช่น ค่าบริหารจัดการและอานวยการ ค่าจัดเก็บข้อมูลทาง
การเกษตร ค่าส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแผนการเกษตรตาบล ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป
4.3.4.12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนตำบลโพธิ์เอน
ตั้ งไว้ 30,000.-บำท ส าหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการส่ งเสริม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.3.4.13 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์ กำร
บริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน ทั้ง 2 ศูนย์
ตั้ งไว้ 30,000.-บำท ส าหรับ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่ ง
เรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ทั้ง 2 ศูนย์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
4.3.4.14 ค่ ำ ใช้จ่ ำ ยในกำรส่ง เสริ มสนับ สนุ น กำรด ำเนิน งำนตำมหลักปรั ช ญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งไว้ 30,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดั บองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม
2553 ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4.15 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรท้องถิ่นรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นรวมใจ
ภักดิ์ รั กษ์พื้น ที่สี เขีย ว เพื่อส่ งเสริ ม ปรั บปรุ ง แก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่ งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว และปรั บ ปรุ ง ทั ศ นี ย ภาพ และส่ ง เสริ ม การแก้ ไ ขปั ญ หาภาวะโลกร้ อ น ตั้ ง จ่ า ยตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
4.3.4.16 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำร อปพร.
ตั้งไว้ 90,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อปพร. เพื่อฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตามระเบียบการใช้จ่ายดาเนินงานกิจการ อปพร. ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน

4.3.4.17 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ
ตั้งไว้ 30,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าวัคซีน
ค่าจ้ างเหมาในการฉีด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุ ข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
4.3.4.18 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ตั้งไว้ 50,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น การจัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดซื้อทรายอะเบท จัดซื้อน้ายาเคมี ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏตามแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
4.3.4.19 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ตั้งไว้ 120,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช เช่น ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง ธงชาติ พลุ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4.20 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ
ตั้งไว้ 30,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เช่น ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
4.3.4.21 ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
โพธิ์เอน
ตั้งไว้ 106,400.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน จานวน 19 คน คนละ 20 บาท จานวน 280 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการ
จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
4.3.4.22 ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ (อำหำรกลำงวัน) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัด
สำมเรือน
ตั้งไว้ 84,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน จานวน 15 คน คนละ 20 บาท จานวน 280 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
4.3.4.23 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กองค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน จำนวน 2 แห่ง
ตั้งไว้ 50,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมศักยภาพ
การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อ
ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

4.3.4.24 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน จำนวน 2 แห่ง
ตั้งไว้ 10,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามเรือน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป 4,000.-บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 6,000.-บำท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
4.3.4.25 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกทักษะภำษำอังกฤษและควำมรู้ประชำคมอำเซียน
ตั้งไว้ 80,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และอื่นๆที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ ตั้ ง จ่ ำ ยจำกเงิ น อุ ด หนุ น ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา งานระดั บ ก่ อ นวั ย เรี ย นและ
ประถมศึกษา
4.3.4.26 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพประชำชนตำบลโพธิ์เอน
ตั้งไว้ 40,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ และอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
4.3.4.27 โครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
ตั้ งไว้ 10,000.- บำท ส าหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่า ยตามโครงการรณรงค์ใ ห้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
๕. หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้ 944,240.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
5.1 วัสดุสำนักงำน
ตั้งไว้ 100,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ กระดาษ
ไข ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5.2 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของต่างๆ เพื่อใช้ในหน่วยงาน เช่น แก้วน้า ไม้
กวาด สบู่ ผงซักฟอก ถังขยะ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
5.3 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ หัว
เทียน ไส้กรอง ไฟ ยางนอก ยางใน และอะไหล่ต่างๆที่ใช้กับยานพาหนะของหน่วยงานซึ่งจะต้องบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ดี ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5.4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 100,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัส ดุเชื้อเพลิงและหล่ อลื่ น เช่น น้ามันเครื่อง
น้ามัน รถ น้ ามั น เกี ย ร์ ซึ่ งใช้กั บ ยานพาหนะขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบล และของหน่ว ยงานอื่ นที่ ยื มมาช่ ว ย
ปฏิบัติงานในกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

5.5 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่
ตั้งไว้ 80,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆในการจัดทาป้า ยประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล
ป้ายต้อนรับ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข่าวสารของทางราชการ เช่น ไม้อัด สี ฟิล์ม รูปสีหรือขาวดา ไม้
ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
5.6 วัสดุกีฬำ
ตั้งไว้ 60,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
5.7 วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 40,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับคอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่ น หรื อจานบั น ทึกข้ อมู ล หั ว พิ มพ์ ห รื อ แถบพิ ม พ์ ส าหรั บเครื่อ งพิ มพ์ ตลั บ ผงหมึ กเครื่ องพิมพ์ แผ่ น กรองแสง
Memory Chip Mouse แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิคส์ (Card) Printer Switching Box, Math Co - Processor,
Cut Sheet Feeder, Floppy Disk, Hard Disk และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ในราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน
20,000.-บาท ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
5.8 วัสดุกำรศึกษำ
ตั้งไว้ 30,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโพธิ์เอน จานวน 2 ศูนย์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานทั่วไป
5.9 ค่ำอำหำรเสริม (นม) ตั้งไว้ 494,240 บำท แยกเป็น
5.9.1 อำหำรเสริม (นม) โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ตั้งไว้ 176,800.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน จานวน 85 คน คนละ 8 บาท จานวน 260 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้อ งถิ่ น ด่ว นที่สุ ด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวัน ที่ 26 มิถุ น ายน 2556 ตั้ง จ่ ำ ยจำกเงิ น อุด หนุ น ทั่ว ไป
154,700.-บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 22,100.-บำท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
5.9.2 อำหำรเสริม (นม) โรงเรียนวัดสำมเรือน
ตั้งไว้ 139,360.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดสามเรือน จานวน 67 คน คนละ 8 บาท จานวน 260 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้อ งถิ่ น ด่ว นที่ สุ ด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวัน ที่ 26 มิถุ นายน 2556 ตั้ ง จ่ำ ยจำกเงิน อุด หนุน ทั่ว ไป
121,940.-บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 17,420.-บำท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
5.9.3 อำหำรเสริม (นม) โรงเรียนวัดเทพคันธำรำม
ตั้งไว้ 101,920.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน
โรงเรียนวัดเทพคันธาราม จานวน 49 คน คนละ 8 บาท จานวน 260 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
89,180.-บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 12,740.-บำท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

5.9.4 อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน
ตั้งไว้ 42,560.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน จานวน 19 คน คนละ 8 บาท จานวน 280 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
37,240.-บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 5,320.-บำท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
5.9.5 อำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดสำมเรือน
ตั้งไว้ 33,600.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์เอน จานวน 15 คน คนละ 8 บาท จานวน 280 วัน ตั้งจ่ายตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
29,400.-บำท และตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 4,200.-บำท ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
6. หมวดค่ำสำธำรณูปโภค ตั้งไว้ 185,000.-บำท
6.1 ค่ำไฟฟ้ำ
ตั้งไว้ 150,000.- บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าซึ่งใช้ในกิจการของ อบต. หรืออาคารสถานที่ในความ
ดูแลของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
6.2 ค่ำไปรษณีย์
ตั้งไว้ 5,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าแสตมป์ หรือค่าส่งเอกสารของ อบต.
หรือค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
6.3 ค่ำโทรศัพท์
ตั้ ง ไว้ 15,000.-บำท ส าหรั บ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ส าหรั บ ที่ ท าการ อบต. และค่ า
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
6.4 ค่ำบริกำรทำงด้ำนโทรคมนำคม
ตั้งไว้ 15,000.-บำท สาหรับ จ่ายเป็นค่าโทรภาพหรือโทรสาร ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต หรือค่าสื่อสารอื่น ๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

งบเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,180,000.- บำท

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริหารสาธารณะ ตามข้อ
7 การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สนับสนุนเป็นเงิน เพื่อให้ใช้จ่ายในด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
การปรั บปรุ งซ่อมแซมอาคารหรื อสิ่ งก่อสร้ างอื่น ได้ไม่เกินร้อยละห้าของรายได้ของปีงบประมาณ โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐ
คานวณได้ดังนี้ เงินรายได้ 13,442,240 X 5% = 672,112 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน อุดหนุนจริง 376,000 บาท
7. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้ 1,180,000.- บำท
7.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตั้งไว้ 30,000.- บำท
7.1.1 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำเจ้ำสนุก ตั้งไว้ 30,000.- บำท เพื่อจ่ายอุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อหรือการจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอาเภอ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฯ แล้ว)
7.2 เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ตั้งไว้ 1,075,000.- บำท แยกเป็น
7.2.1 อุดหนุนที่ทำกำรปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ ตามโครงการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก ตั้งไว้ 20,000.- บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)
7.2.2 อุดหนุนโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ตั้งไว้ 72,000.- บำท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการศึกษาของโรงเรียนวัด
โพธิ์เอน ตั้ งจ่ ำ ยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จะ
ดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)
7.2.3 อุดหนุนโรงเรียนวัดสำมเรือน
ตั้งไว้ 72,000.- บำท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการศึกษาของโรงเรียนวัด
สามเรือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จะ
ดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)
7.2.4 อุดหนุนโรงเรียนวัดเทพคันธำรำม
ตั้งไว้ 72,000.-บำท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการด้านการศึกษาของโรงเรียนวัด
เทพคันธาราม ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (จะ
ดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)
7.2.5 อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอท่ำเรือ
ตั้งไว้ 15,000.- บำท เพื่อจ่ายตามโครงการรัฐพิธี งานวัฒนธรรมประเพณีและงาน
วันสาคัญของชาติในการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (จะดาเนินการ
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ แล้ว)

7.2.6 อุดหนุนที่ทำกำรปกครองอำเภอท่ำเรือ
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อาเภอท่าเรือศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอาเภอท่าเรือ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (จะดาเนินการได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ฯ แล้ว)
7.2.7 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั้งไว้ 804,000.- บำท
แยกเป็น
7.2.7.1 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
ตั้งไว้ 340,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์เอน
สังกัด สพฐ. 85 คน คนละ 20 บาท:คน:วัน จานวน 200 วัน ตั้งจ่ำ ยจำกเงินอุดหนุน ทั่วไป ด้านการศึกษา
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2.7.2 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดสำมเรือน
ตั้งไว้ 268,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสาม
เรือน สังกัด สพฐ. 67 คน คนละ 20 บาท:คน:วัน จานวน 200 วัน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา
ท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
7.2.7.3 อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันโรงเรียนวัดเทพคันธำรำม
ตั้งไว้ 196,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเทพคัน
ธาราม สั ง กัด สพฐ. 49 คน คนละ 20 บาท:คน:วัน จานวน 200 วั น ตั้ง จ่ำ ยจำกเงิน อุดหนุน ทั่วไป ด้า น
การศึกษาท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
7.3 เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณะประโยชน์ ตั้งไว้ 75,000.- บำท แยกเป็น
7.3.1 อุดหนุน อสม.ในตำบลโพธิ์เอน
ตั้งไว้ 60,000.- บำท ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานรวม 6 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ละ 10,000.- บาท ตั้งจ่ำ ยจำกเงิน อุด หนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
7.3.2 อุดหนุนกิ่งกำชำดอำเภอท่ำเรือ
ตั้ งไว้ 15,000.- บำท ส าหรับจ่ายเป็ นค่าใช้จ่า ยตามในการดาเนิน งานตามโครงการจั ด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และตามภารกิจของกิ่งกาดชาดอาเภอท่าเรือ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
สั ง คมสงเคราะห์ งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข (จะด าเนิ น การได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะอนุกรรมการฯ แล้ว)

งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 59,500.-บำท

8. หมวดครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 59,500.-บำท
8.1 ประเภทครุภัณฑ์สำนักงำน ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็น
8.1.1 ค่ำจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนกระจก 4 ฟุต
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนชนิดกระจก เพื่อใช้ในสานักงานปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

8.2 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 39,500.-บำท เพื่อจ่ายเป็น
8.2.1 ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 14,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบงานสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ รายละเอีย ดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป
8.2.2 ค่ำจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับจัดเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ และเพื่อรองรับการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
8.2.3 ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 5,500.-บำท สาหรับใช้งานในสานักงานปลัด รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

งบรำยจ่ำยอื่นๆ

ไม่ได้ตงั้ จ่ำยไว้

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำน ส่วนกำรคลัง

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 2,037,000.-บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร

ตั้งไว้รวม 1,436,500.- บำท

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจำ)
ตั้งไว้รวม 1,436,500.-บำท
1.1 เงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้ ง ไว้ 885,000.-บำท เพื่อ จ่ า ยเป็ นเงิ นเดื อ นให้ แก่ พ นัก งานส่ ว นต าบล พร้ อ มทั้ง เงิน ปรับ ปรุ ง
เงินเดือน จานวน 5 อัตรา ได้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง นักวิชาการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน
พัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.2 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน
ตั้งไว้ 120,000.- บำท สาหรับจ่ายเป็น
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ 100,000.- บาท ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ 20,000.-บาท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.3 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหำร
ตั้งไว้ 42,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งผู้บริหาร ได้แก่
หัวหน้าส่วนการคลัง ผู้อานวยการกองคลัง เป็นต้น ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง
1.4 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจำ
ตั้งไว้ 173,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจาส่วนการคลัง จานวน 1 อัตรา ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.5 ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 161,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
ของส่วนการคลัง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
1.6 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 55,500.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไปของส่วนการคลัง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบดำเนินกำร

ตั้งไว้รวม 550,000.-บำท

2. หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้รวม 220,000.-บำท
2.1 ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตั้งไว้ 150,000.- บำท
2.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำงเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ 120,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนด โดยให้จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้
หรือเงินอื่นใด และมิให้จ่ายจากเงินสะสม ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง
2.1.2 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตำมระเบียบพัสดุฯ
ตั้งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบพั ส ดุฯ เช่น
กรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจงานจ้างงานก่อสร้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างของ อบต. รวมทั้งค่าตอบแทนวิศวกรที่ อบต.จ้างให้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน อบต. ตาม
ระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง หรือหนังสือสั่งการให้มีอานาจถือปฏิบัติไว้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2.2 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร
ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2.3 ค่ำเช่ำบ้ำน
ตั้ งไว้ 30,000.-บำท เพื่อจ่ า ยเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้ แก่พ นักงานส่ ว นตาบลหรือ ผู้ มีสิ ทธิ เบิกตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2.4 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิ
เบิกตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
2.5 ค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ 20,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตาบลหรือผู้มีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
3. หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 215,000 .- บำท
3.1 รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้
85,000.- บำท
3.1.1 รำยกำรค่ำรับวำรสำร
ตั้งไว้ 5,000.- บำท สาหรับจ่ายเป็นค่ารับวารสาร หนังสือพิมพ์ ระเบียบกฎหมายและ
เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานของทางราชการ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
3.1.2 รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ตั้งไว้ 80,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่
เข้าลักษณะเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

3.2 ค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
จะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้รับจ้างดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดาเนินการซ่อมแซม
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนซื้อสิ่งของเอง หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
3.3 รำยจ่ำยเกี่ยวกับค่ำรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ 60,000.- บำท
3.3.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ตั้งไว้ 60,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
3.4 ประเภทรำยจ่ ำยที่เ กี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติร ำชกำรที่ไ ม่เ ข้ำลักษณะหมวดรำยจ่ำ ยอื่น ๆ ตั้งไว้
60,000.- บำท
3.4.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ตั้งไว้ 10,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พักในการเดินทาง
ไปราชการของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และอื่นๆตามที่ระเบียบกฎหมายหนังสือ สั่งการ
กาหนด ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
3.4.2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บรำยได้
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
3.4.3 ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภำษี
ตั้งไว้ 30,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
4. หมวดค่ำวัสดุ
ตั้งไว้ 110,000 .- บำท
4.1 วัสดุสำนักงำน
ตั้งไว้ 70,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในสานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แบบพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
4.2 วัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 40,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
หรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สาหรับเครื่ องพิมพ์ตลับผงหมึกเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง Memmory
Chip แผ่นวงจรอิเล็คทรอนิคส์ (Card) Printer Switching Box, Math Co-Processor, Cut Sheet Feeder,
Floppy Disk,Hard Disk และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ในราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท ฯลฯ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
5. หมวดสำธำรณูปโภค
ตั้งไว้ 5,000.- บำท
5.1 ค่ำไปรษณีย์
ตั้งไว้ 5,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมสาหรับส่งหนังสือของทางราชการ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 50,500.-บำท

6. หมวดครุภัณฑ์
ตั้งไว้รวม 50,500.- บำท
6.1 ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์สำนักงำน ตั้งไว้ 64,500.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่า
6.1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล
ตั้งจ่ำยไว้ 25,000.- บำท สาหรับใช้งานระบบแผนที่ภาษีจานวน 1 ชุด ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
6.1.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
ตั้งจ่ำยไว้ 5,500.- บำท สาหรับหัวหน้าส่วนการคลังจานวน 1 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
6.1.3 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรชนิดบำนเลื่อนกระจก 4 ฟุต
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนชนิดกระจก เพื่อใช้ในส่วนการ
คลังองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
คลัง

งบอุดหนุน

ไม่ได้ตงั้ จ่ำยไว้

งบรำยจ่ำยอื่นๆ

ไม่ได้ตงั้ จ่ำยไว้

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไปประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยจำแนกตำมหน่วยงำน
หน่วยงำนส่วนโยธำ

ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น ตั้งไว้รวม 4,207,000.-บำท แยกเป็น
งบบุคลำกร

ตั้งไว้รวม 625,000.-บำท

1. หมวดเงินเดือน(ฝ่ำยประจำ) ตั้งไว้รวม 625,000.-บำท
1.1 ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 400,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตาบล จานวน 4 อัตรา ได้แก่
หัวหน้าส่วนโยธา/ผอ.กองช่าง นายช่างโยธา ช่างโยธา เจ้าพนักงานธุรการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.2 ประเภทรำยจ่ำยเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนส่วนตำบล
ตั้งไว้ 93,000.- บำท สาหรับจ่ายเป็น
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ 54,000.-บำท ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตาบล ตั้งไว้ 39,000.-บำท ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.3 ประเภทรำยจ่ำยเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งผู้บริหำร
ตั้งไว้ 42,000.-บำท เพื่อจ่ ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่ ว นตาบลตาแหน่งผู้ บริห าร
หัวหน้าส่วนโยธา หรือ ผู้อานวยการกองช่าง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.4 ประเภทรำยจ่ำยค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 72,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจของส่วน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
1.5 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง
ตั้งไว้ 18,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวแก่พนักงานจ้างของส่วนโยธา ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบดำเนินกำร

ตั้งไว้รวม 2,175,000.-บำท

2. หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้รวม 170,000.-บำท
2.1 ประเภทค่ ำ ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรอั น เป็ น ประโยชน์ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตั้ ง ไว้
120,000.- บำท
2.1.1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับพนักงำนส่วนท้องถิ่นและพนักงำนจ้ำงเป็นกรณีพิเศษ
ตั้งไว้ 120,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิได้รับขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) ให้เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนด โดยให้จ่ายจากเงินรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้ หรือเงินอื่น
ใด และมิให้จ่ายจากเงินสะสม ตั้งจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่
21 มิถุนายน 2556 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
2.2 ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นค่าอาหารทาการนอก
เวลาแก่พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างที่ได้ รับการอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.3 ประเภทค่ำเช่ำบ้ำน
ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่ าบ้านได้ ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
ตั้งไว้ 10,000 บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
2.5 ประเภทค่ำรักษำพยำบำล
ตั้งไว้ 20,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนตาบล ตลอดจนผู้
มีสิทธิได้รับของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3. หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 590,000.- บำท
3.1 ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้
220,000.- บำท
3.1.1 รำยกำรค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำงๆ
ตั้งไว้ 200,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ง
ไม่เข้าลักษณะเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.1.2 ค่ำถ่ำยเอกสำรและถ่ำยพิมพ์เขียวแบบแปลน
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายค่าถ่ายเอกสาร และถ่ายพิมพ์เขียวแบบแปลน งาน
โครงการก่อสร้างต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวกับการดาเนินกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

3.2 ประเภทค่ำบำรุงรักษำหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ตั้งไว้ 295,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ จะต้องมีลักษณะเป็นการจ้างผู้ รับจ้างดาเนินการ หรือเป็นการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก
ดาเนินการซ่อมแซม โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนซื้อสิ่งของเอง หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.3 ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร ตั้งไว้ 50,000.- บำท
3.3.1 ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรฝึ ก อบรมและสั ม มนำ ตั้ ง ไว้ 50,000.-บำท ส าหรั บ จ่ า ยเป็ น
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างส่วนโยธา ตั้งจ่ำยจำก
รำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.4 ประเภทรำยจ่ ำ ยเกี่ ย วเนื่ อ งกับ กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรที่ ไ ม่ เ ข้ ำ ลั กษณะรำยจ่ ำ ยหมวดอื่ น ๆ ตั้ ง ไว้
25,000.- บำท
3.4.1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร
ตั้งไว้ 15,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือสัมมนา สาหรับ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา หรือผู้มีสิทธิเบิก
ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
3.4.2 ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรวำงและปรับปรุงผังเมืองรวม/ชุมชน
ตั้งไว้ 10,000.-บำท เพื่อการวางและปรับปรุงผั งเมืองรวม/ชุมชน วางผั งชุมชน การ
พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้การจัดทาผังเมืองรวมชุมชน งานอาคาร งานพัฒนา
สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการวางผังเมืองและด้านช่าง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถร่วมมือกับชุมชนในการวางแผนและจัดทาผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4. หมวดค่ำวัสดุ
ตั้งไว้รวม 1,015,000 .-บำท
4.1 ประเภทวัสดุสำนักงำน
ตั้งไว้ 20,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานในส่วนโยธา เช่นกระดาษ ปากกา
ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร เครื่องเขียนแบบพิมพ์ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4.2 ประเภทวัสดุไฟฟ้ำวิทยุ
ตั้งไว้ 150,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์ไฟฟ้าสานักงานและไฟฟ้าในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4.3 ประเภทวัสดุก่อสร้ำง
ตั้งไว้ 150,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใช้ในกิจการของตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
4.4 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ตั้งไว้ 150,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่ใช้กับรถขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
4.5 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้ 15,000.- บำท เพื่อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ใช้ในส่วนโยธา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

4.6 ประเภทวัสดุอื่น ตั้งไว้ 530,000.-บำท
(1) จัดซื้อถังขยะ
ตั้งไว้ 30,000.- บำท เพื่อจัดซื้อถังขยะที่ดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(2) จัดซื้อท่อประปำและอุปกรณ์ประปำ
ตั้งไว้ 500,000.- บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อประปาและอุปกรณ์ประปา รวมทั้งสารส้ม
คลอลีน ปูนขาว ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
5. หมวดสำธำรณูปโภค
ตั้งไว้ 400,000.-บำท
5.1 ค่ำกระแสไฟฟ้ำ ตั้งไว้ 400,000 .-บำท
(1) ค่ำไฟฟ้ำกิจกำรประปำ ตั้งไว้ 350,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าในกิจการประปา
หมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการ
ประปา
(2) ค่ำไฟฟ้ำสำธำรณะ 50,000.- บำท เพื่อตั้งจ่ายในค่าไฟฟ้าสาธารณะที่ใช้เกินส่วนลดในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,407,000.-บำท

6. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้รวม 1,407,000.-บำท
6.1 ประเภทค่ำครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 68,000.-บำท
6.1.1 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ค) สำหรับงำนประมวลผล
ตั้งไว้ 27,000.-บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สาหรับ
งานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.1.2 ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร ตั้งไว้ 31,000.-บำท เพื่อจ่ำยเป็น
6.1.2.1 ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ)
ตั้ ง ไว้ 11,000.-บำท ส าหรั บ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งสู บ น้ า ชนิ ด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 Hp. สามารถสูบน้าได้ 450 ลิตร/นาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องสูบน้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา
6.1.2.2 ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง (ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ)
ตั้ งไว้ 20,000.-บำท ส าหรั บจ่ ายเป็น เป็ นค่า จัด ซื้อเครื่ องสู บน้ า ชนิ ด
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5 Hp. สามารถสูบน้าได้ 1,500 ลิตร/นาที ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว อุปกรณ์ประกอบ
เครื่องสูบน้าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์ งานกิจการประปา
6.1.3 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้ำง ตั้งไว้ 10,000.-บำท
6.1.3.1 จัดซื้อแก๊สตัดเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ตั้งไว้ 10,000.- บำท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแก๊สตัดเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพื่อ
นามาใช้ตัดเหล็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานไฟฟ้าถนน

6.2 ประเภทค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตั้งไว้ 1,339,000.-บำท
6.2.1 โครงกำรจัดซื้อเครื่องออกกำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณลำนประปำ หมู่ที่ 1
ตั้งไว้ 150,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกาลังกายพร้อมติดตั้ง
จานวน 7 ชิ้น ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
6.2.2 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. บริเวณซอยนำยไสว ดีวุฒิ หมู่ที่ 1
ตั้งไว้ 72,500.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนกาหนด ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.2.3 โครงกำรลอกท่อระบำยน้ำบริเวณสำมแยกยำยนำค หมู่ที่ 2
ตั้งไว้ 12,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าขุดลอกดินตะกอนรางระบายน้า ขนาดกว้าง 0.35
ลึก 0.40 เมตร ระยะทาง 210 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน
กาหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.2.4 โครงกำรปูผิวจรำจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทำงเข้ำวัดโพธิ์เอน ระยะที่ 2 หมู่ที่ 2
ตั้งไว้ 250,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับ
ถนน คสล.เดิม หนา 0.05 เมตร ระยะกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900
ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนกาหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.2.5 โครงกำรจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 3
ตั้งไว้ 80,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่มพร้อมโรงเรือน จานวน 1 ตู้
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
6.2.6 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำรูปตัวยู บริเวณซอยนำงประเมิน หมู่ที่ 3
ตั้งไว้ 40,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ารูปตัวยู ฝาตะแกรงเหล็ก
ระยะทาง 14 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนกาหนด ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.2.7 โครงกำรติดตั้งเสำไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณลำนกีฬำวัดบำงม่วง หมู่ที่ 3
ตั้งไว้ 99,500.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณลานกีฬาวัดบางม่วง
หมู่ที่ 3 จานวน 4 ต้น รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนกาหนด ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
6.2.8 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับผิวจรำจร คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณบ้ำนนำยสน มิตรจิต
ตั้งไว้ 220,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและยกระดับผิวจราจร สูง 0.50 ผิว
จราจร คสล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 3 เมตร ระยะทาง 95 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอนกาหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
6.2.9 โครงกำรขุดลอกคูส่งน้ำสำยคลองบำง พร้อมกำแพงกันดินปำกท่อ หมู่ที่ 5
ตั้งไว้ 40,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูส่งน้าพร้อมกาแพงกันดิน ระยะทาง 850
เมตร พร้อมปรับปรุงกาแพงกันดินปากท่อ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
เอนกาหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

6.2.10 โครงกำรขุดลอกคูนำบริเวณนำดอน หมู่ที่ 5
ตั้งไว้ 20,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าขุดลอกคูนา ระยะทาง 800 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนส่ ว นโยธา องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลโพธิ์เ อนก าหนด ตั้ งจ่ำ ยจำกเงิน อุด หนุน ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร
6.2.11 โครงกำรจัดซื้อเครื่องทำน้ำดื่มพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 5
ตั้งไว้ 80,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทาน้าดื่มพร้อมโรงเรือน จานวน 1 ตู้
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
6.2.12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. พร้อมวำงท่อระบำยน้ำ หมู่ที่ 6 (ซอยปิ่นทองระยะที่ 2 ต่อ
จำกเดิม)
ตั้งไว้ 275,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หนา 0.15 กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 75 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 72 ท่อน วางบ่อพักพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก 5 ชุด รื้อถอนถนนเดิมที่ชารุด 210 เมตร2 รายละเอียดตามแบบแปลนส่วนโยธา องค์การบริหารส่วน
ตาบลโพธิ์เอนกาหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน

งบอุดหนุน

ไม่ได้ตงั้ จ่ำยไว้

งบรำยจ่ำยอื่นๆ

ไม่ได้ตงั้ จ่ำยไว้

รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2557
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโพธิ์เอน
อำเภอท่ำเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รำยจ่ำยงบกลำง

1. งบกลำง ตั้งไว้ 655,000 บำท

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้

1.1 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้ 150,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวงกาหนด
อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 มาตรา 33 โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายร้อยละ 10 ของค่าจ้างที่
องค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้าง โดยคานวณเงินสมทบจากค่าจ้ างของแต่ละคน ตามหนังสือ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย 0030/ว 0004 ลงวันที่ 7 มกราคม 2546 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1798 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2552 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง
1.2 ประเภทเงินสำรองจ่ำย
ตั้งไว้ 242,310.-บำท สาหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยตั้งจ่ายเพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่
มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น โดยตั้งจ่ายตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่ว นมาก ที่ 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และตั้งจ่ายตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 และให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิ ก จ่ า ยได้ ต ามความจ าเป็ น โดยการอนุ มั ติ ข องผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19 ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.3 ประเภทเงินทุนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 93,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญา
โท และปริญญาตรี ให้กับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ปรึกษาสภา
ท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น เจ้ าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.4 ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 109,642.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) โดยตั้ ง จ่ า ยตามหนั ง สื อ ส านั ก งานกองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด่ ว นมาก ที่ มท
0808.5/ว 45 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552 คือให้องค์การบริหารส่วนตาบลตั้งจ่ายในอัตราร้อยละหนึ่งของรายได้
ประจาปีตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

1.5 ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน ตั้งไว้ 60,048.- บำท
1.5.1 ค่ำใช้จ่ำยเงินสมทบหลักประกันสุขภำพ (สปสช.)
ตั้งไว้ 45,048.-บำท สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนตาบลโพธิ์เอน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง
1.5.2 ค่ำรำงวัลนำจับผู้กระทำผิดกฎจรำจร
ตั้งไว้ 15,000.-บำท สาหรับจ่ายเป็นค่ารางวัลนาจับผู้กระทาผิดกฎจราจร ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง

