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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2555
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ ค ณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลโพนเพ็ ก จะได้ เ สนอข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2555 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็กอีกครั้ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดําเนินงานในงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
2555 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลโพนเพ็ ก มี ย อดเงิ น สะสมที่ ส ามารถนํ า มาใช้ จ่ า ยได้ จํ า นวน
1,736,529.04 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสี่สตางค์) เงินทุนสํารองเงิน
สะสม จํานวน 4,822,613 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) และไม่มี
ภาระส่ ง หนี้ สิ น เงิ น กู้ ทํ า ให้ ฐ านะการคลั ง ขององค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลโพนเพ็ กมั่ น คงพอสมควร และใน
ปี ง บประมาณต่ อ ไปคาดว่ า จะมี ร ายได้ น้ อยกว่ า ปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา กอปรกั บ มี การจั ด สรรรายได้ ล ดลง
โดยประมาณการรายรับไว้ที่ 20,394,890 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาท
ถ้วน) และคาดว่ าจะสามารถนําไปจัดทําบริ การสาธารณะด้า นต่างๆ ให้มีประสิ ทธิภาพยิ่ งขึ้น ซึ่ง การจัดทํ า
งบประมาณขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลโพนเพ็ กเป็ น การจั ด ทํ า งบประมาณแบบสมดุ ล (รายรั บ เท่ า กั บ
รายจ่าย)
2. การบริหารงบประมาณที่ผ่านมาและปัจจุบัน
ในปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตํ า บลโพนเพ็ ก ได้ ตั้ ง งบประมาณไว้ จํ า นวน
21,564,890 (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ได้ตั้งรายจ่ายตามแผนงานต่าง ๆ
จํานวน 21,564,890 (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ครบถ้วนทุกโครงการ และ
คาดว่าปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็กจะได้ดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพียงพอสําหรับดําเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการที่ตั้งไว้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก

รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการไว้ รวม 20,394,890 บาท
รายรับ
ก.รายได้ภาษีอากร
1.หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบาํ รุงท้องที่
1.3 ภาษีปา้ ย
1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กระจายอํานาจฯ
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสุรา
1.9 ภาษีสรรพสามิต
1.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้
1.11 ค่าภาคหลวงแร่
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิละนิติกรรม
ที่ดิน
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนื้อสัตว์
1.2 ค่าธรรมเนียมการพนัน
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูล
1.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งการจัดตั้งสถานที่จาํ หน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นทีไ่ ม่เกิน 200
ตารางเมตร
1.7 ค่าปรับกระทําผิดกฏหมายและข้อบังคับ
ท้องถิ่น
1.8 ค่าปรับกระทําผิดสัญญา

รับจริง
ประมาณการ
ปี 2553
ปี 2554
13,313,207.06.- 11,213,500.13,313,207.06.- 11,213,500.21,219.18,000.92,992.54.93,000.2,846.2,500.6,396,825.36.4,500,000.2,382,038.08.2,400,000.24,256.65.250,000.1,012,877.56.1,100,000.2,777,635.71.2,300,000.700.38,068.40.20,000.155,655.76.130,000.408,092.400,000.-

ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2555
11,474,200.11,474,200.21,000.50,000.2,500.4,500,000.2,500,000.100,000.1,100,000.2,500,000.700.50,000.200,000.450,000.-

218,126.62.94,352.50.-

351,390.91,390.100.-

320,690.90,690.100.-

1,722.50.78,600.240.-

40.1,500.72,000.1,000.-

20.1,500.70,000.500.500.-

-

50.-

50.-

-

2,000.-

1,000.-

รายรับ
1.9 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัด
สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย
1.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง
1.12 ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ
1.13 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
2. รายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
2.2 ค่าเช่าเต้นท์
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายแบบแปลน
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ค. รายได้จากการลงทุน
ง. เงินช่วยเหลือ
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป ( ยุทธศาสตร์จังหวัด )
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตาม
อํานาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

รับจริง
ปี 2553
6,000.-

ประมาณการ
ปี 2554
14,000.-

ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2555
6,000.-

760.-

700.-

1,000.20.-

7,030.38,965.85.38,965.85.84,808.27
20,600.64,208.27.8,860,874.8,860,874.-

60,000.60,000.200,000.50,000.150,000.10,000,000.10,000,000.-

9,000.1,000.60,000.60,000.170,000.20,000.150,000.8,600,000.8,600,000.-

รายจ่ายจําแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน
1.ด้านบริหารทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะชุมชน
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
4. ด้านการดําเนินงานอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด
1. รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจ่ายอื่นๆ
8. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจริง
ประมาณการ
ปี 2553
ปี 2554
11,615,448.25.- 10,093,477.11,615,448.25.- 10,093,477.5,369,488.- 7,278,840.4,028,300.- 5,296,700.180,000.180,000.442,188.982,140.100,000.70,000.619,000.750,000.400,000.400,000.3,275,128.- 3,792,573.3,275,128.- 3,792,573.-

จ่ายจริง
ปี 2553
3,275,128.2,601,785.1,077,581.9,206,896.92.245,003.33.3,017,600.277,070.559,000.-

ประมาณการ
ปี 2554
3,792,573.3,918,840.1,108,080.7,830,897.250,000.2,538,200.364,000.1,762,300.-

ประมาณการ
ปี 2555
10,892,193.10,357,493.534,700.6,705,500.4,217,775.190,000.140,500.955,225.482,000.720,000.1,283,472.1,033,472.250,000.1,513,725.1,513,725.-

หมาย
เหตุ

ประมาณการ หมายเหตุ
ปี 2555
1,513,725.4,335,120.1,158,240.8,965,313.209,000.2,397,800.393,120.1,422,572.-

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม ( รายจ่ายที่ไม่นําไปตั้งงบประมาณ )
จ่ายจาก

จ่ายจริง
ปี 2553

ประมาณการ
ปี 2554

ประมาณการ
ปี 2555

เงินจ่ายขาดเงินสะสม

1,173,234.29.-

-

-

หมายเหตุ

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555
- ไม่มี

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจําปี 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
...................................
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
ยอดรวม 20,394,890 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 10,357,493 บาท
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
534,700 บาท
ยอดรวม 10,892,193 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 4,217,775 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
190,000 บาท
3. แผนงานด้านสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
140,500 บาท
4. แผนงานเคหะชุมชน
ยอดรวม
955,225 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
482,000 บาท
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม
720,000 บาท
ยอดรวม 6,705,500 บาท
ด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม 1,033,472 บาท
2. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
250,000 บาท
ยอดรวม 1,283,472 บาท
ด้านการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง
ยอดรวม 1,513,725 บาท
ยอดรวม 1,513,725 บาท
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพื่อให้สมาชิกสภา อบต. โพนเพ็ก พิจารณาเห็นชอบต่อไป

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
........................................
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และโดยอนุมัติของนายอําเภอ
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ”
ข้อ 2 ข้อบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจํานวนทั้งสิ้น
20,394,890 บาท (ยี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน ) โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานดังต่อไปนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยอดรวม 10,357,493 บาท
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยอดรวม
534,700 บาท
ยอดรวม 10,892,193 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา
ยอดรวม 4,217,775 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข
ยอดรวม
190,000 บาท
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์
ยอดรวม
140,500 บาท
4. แผนงานเคหะชุมชน
ยอดรวม
955,225 บาท
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยอดรวม
482,000 บาท
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ยอดรวม
720,000 บาท
ยอดรวม
6,705,500 บาท
ด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยอดรวม
1,033,472 บาท
2. แผนงานการเกษตร
ยอดรวม
250,000 บาท
ยอดรวม
1,283,472 บาท
ด้านการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง

ยอดรวม
ยอดรวม

1,513,725 บาท
1,513,725 บาท

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย์
ยอดรวม - บาท
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
(ลงนาม)
( นายอวยชัย ปู่หลุ่น )
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อนุมัติ
( ลงนาม )
( นายเฉลิมชัย ชละธาร )
ตําแหน่ง นายอําเภอมัญจาคีรี

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ก. รายได้ภาษีอากร
บาท
แยกเป็น
1. หมวดภาษีอากร
แยกเป็น
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (0101)
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้ ตามจํานวนผู้เข้าข่ายต้องชําระภาษี
1.2 ภาษีบํารุงท้องที่ (0102)

ตั้งไว้ทั้งสิ้น 11,474,200
รวม 11,474,200 บาท
จํานวน

21,000

จํานวน

50,000

จํานวน

2,500

บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้ ตามจํานวนผู้เข้าข่ายต้องชําระภาษี
1.3 ภาษีป้าย (0103)
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้ ตามจํานวนผู้เข้าข่ายต้องชําระภาษี
1.4 อากรฆ่าสัตว์ (0104)

จํานวน

-

บาท
คําชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะไม่ได้รับการจัดสรร
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กระจายอํานาจฯ (1002)

จํานวน

4,500,000

บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 (1002)

จํานวน

2,500,000

บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (1004)
จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรลดลง
1.8 ภาษีสุรา (1005)
จํานวน 1,100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าเดิม

1.9 ภาษีสรรพสามิต (1006)

จํานวน

2,500,000

บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.10 ค่าภาคหลวงแร่และธรรมเนียมป่าไม้ (1009)

จํานวน

700

บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรร
1.11 ค่าภาคหลวงแร่ (1010)
จํานวน
50,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (1011)
จํานวน 200,000
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (1013)จํานวน 450,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
ตั้งไว้ทั้งสิ้น 320,690
บาท
แยกเป็น
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต
รวม
90,690 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ (0121)จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.2 ค่าธรรมเนียมการพนัน (0123)
คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (0125)

จํานวน 20 บาท
จํานวน 1,500

บาท
คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (0126)

จํานวน 70,000

บาท
คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับจํานวนรายของผู้ที่เคยเสียค่าบริการในปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล (0127)
จํานวน 500
บาท
คําชี้แจง ปีนี้ประมาณการตั้งรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่ง
ปฏิกูล
1.6 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (0128)
จํานวน 500 บาท

คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.7 ค่าปรับกระทําผิดกฏหมายและข้อบังคับท้องถิ่น (0139)

จํานวน 50

บาท

คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตก่อสร้าง
และค่าตรวจแบบแปลนเพิ่มขึ้น
1.8 ค่าปรับกระทําผิดสัญญา (0140)

จํานวน 1,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.9 ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (0142)
จํานวน 6,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา
1.10 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (0146)
คําชี้แจง ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา

จํานวน 1,000 บาท

1.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (0147) จํานวน 20 บาท
คําชี้แจง ปีนี้ประมาณการตั้งรับไว้เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
1.12 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (0148)
จํานวน 9,000
คําชี้แจง ปีนี้ประมาณการตั้งรับไว้เนื่องจากมีผู้เข้าข่ายชําระค่าใบอนุญาตอื่นๆ
1.13 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ (0149)
บาท
คําชี้แจง ปีนี้ประมาณการตั้งรับไว้เนื่องจากได้รับถ่ายโอนมาจาก อบจ.

จํานวน

บาท
1,000

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
รวม 60,000 บาท
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (0203)
จํานวน 60,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีอัตราคงที่
3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
รวม บาท
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รวม 170,000 บาท
4.1 ค่าขายแบบแปลน (0302)
จํานวน 20,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะสามารถขายแบบแปลนได้
ลดลง
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (0307)
จํานวน 150,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น
ค. รายได้จากการลงทุน
ง. เงินช่วยเหลือ
บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป (2001)

รวม

รวม

บาท
8,600,000

จํานวน 8,600,000

บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริหารทั่วไป ( 00100 )
แผนงาน บริหารงานทั่วไป ( 00110 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารกิจการทั่วไป การบริหารงานบุคคลและบริหารงานคลังเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อการบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การบริหารงานด้านกิจการสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
2. จัดเก็บสถิติข้อมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ
3. การดําเนินกิจการสภาและการประชุมสภา
4. งานประชาสัมพันธ์
5. งานจัดทําประกาศต่างๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. ส่วนการคลัง

งบประมาณ 8,735,708 บาท
งบประมาณ 1,621,785 บาท
รวม
10,357,493 บาท

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานบริหารงานคลัง
รวม

งาน

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

2,593,980.- 817,080.917,400.- 196,800.3,511,380.- 1,013,880.-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา
5,001,048.481,585.5,482,633.-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
192,000.192,000.-

ค่า
สาธารณูปโภค
10,000.10,000.-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่นๆ

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป ( 00100 )
แผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )

121,600.26,000.147,600.-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
8,735,708.- สํานักปลัด
1,621,785.- ส่วนการคลัง
10,357,493.-

รวม

00111
00113

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริหารทั่วไป ( 00100 )
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน ( 00120 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารงานด้านการวางแผนการป้องกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การวางแผนป้องกันภัย
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การดําเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภัย
4. การป้องกันอัคคีภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

งบประมาณ 534,700 บาท
รวม
534,700 บาท

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
2.งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
รวม

งาน

-

-

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

534,700.-

434,700.-

100,000.-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป ( 00100 )
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ( 00120 )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

534,700.-

434,700.- สํานักปลัด

100,000.- สํานักปลัด

รวม

00123

00121

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
...................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน การศึกษา ( 00210 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพื่อให้การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน
งานที่ทํา
1.
2.
3.

การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
การศึกษานอกโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส่วนการศึกษา

งบประมาณ 4,217,775
รวม
4,217,775

บาท
บาท

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2.งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
3.งานการศึกษาไม่
กําหนดระดับ
รวม

งาน

45,960.-

45,960.-

-

-

339,480.-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

339,480.-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

1,609,415.-

-

40,000.-

1,569,415.-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

17,000.-

-

-

17,000.-

ค่า
สาธารณูปโภค

1,752,800.-

10,000.-

-

1,742,800.-

เงินอุดหนุน

393,120.-

-

-

393,120.-

รายจ่ายอื่นๆ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานด้านการศึกษา ( 00210 )

60,000.-

-

-

60,000.-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

4,167,775.- ส่วนการศึกษา
00211
ศาสนา วัฒนธรรม
40,000.- ส่วนการศึกษา
00212
ศาสนา วัฒนธรรม
10,000.- ส่วนการศึกษา
00214
ศาสนา วัฒนธรรม
4,217,775.-

รวม

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน สาธารณสุข ( 00220 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเงินงบประมาณ
งานที่ทํา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข
2. อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณ 190,000 บาท
รวม 190,000 บาท

1.งานโรงพยาบาล
2.งานบริการสาธารณสุข
และสาธารณสุขอื่น
รวม

งาน

-

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

เงินเดือน
ค่าจ้างประจํา

-

-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

190,000.-

40,000.150,000.-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานด้านสาธารณสุข ( 00220 )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

-

-

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

190,000.-

40,000.- สํานักปลัด
150,000.- สํานักปลัด

รวม

00222
00223

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ ( 00230 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งานที่ทํา
1. การส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2. การฝึกอาชีพให้กับประชาชนและเยาวชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณ 140,500
รวม 140,500

บาท
บาท

1.งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
รวม

งาน

-

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

-

-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานสังคมสงเคราะห์ ( 00230 )

140,500.-

140,500.-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

140,500.-

140,500.- สํานักปลัด

รวม

00232

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน การเคหะและชุมชน ( 00240 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้เหมาะสม
3. เพื่อสามารถขนผลผลิตออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว
งานที่ทํา
1. งานบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล
2. จัดให้มีแสงสว่างหรือการขยายไฟฟ้าสาธารณะ
3. งานออกแบบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส่วนโยธา
งบประมาณ 955,225 บาท
รวม 955,225 บาท

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
รวม

งาน

98,400.-

98,400.-

484,260.-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

484,260.-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

331,565.-

331,565.-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานการเคหะชุมชน ( 00240 )

41,000.-

41,000.-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

955,225.-

955,225.- ส่วนโยธา

รวม

00241

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การจัดเก็บสถิติข้อมูลมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การรณรงค์กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
งานที่ทํา
1. จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
2. การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
3. การส่งเสริมอาชีพและการสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
4. การฝึกอาชีพให้กับประชาชนและเยาวชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณ
482,000 บาท
รวม 482,000 บาท

-

-

-

-

2.งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

1.งานบริหารทั่วไป

งาน

307,000.-

290,000.-

17,000.-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

-

-

-

175,000.-

175,000.-

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( 00250 )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

482,000.-

465,000.- สํานักปลัด

17,000.- สํานักปลัด

รวม

00252

00251

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ( 00260 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการทํานุบํารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญ
3. การส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส่วนการศึกษา
งบประมาณ 720,000 บาท
รวม
720,000 บาท

-

รวม

-

-

-

-

-

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

3.งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
2.งานกีฬาและ
นันทนาการ

งาน

450,000.-

150,000.-

200,000.-

100,000.-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

-

-

-

30,000.-

-

30,000.-

เงินอุดหนุน

-

-

240,000.-

240,000.-

รายจ่ายอื่นๆ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ( 00260 )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

200,000.- ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
390,000.- ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
720,000.-

130,000.- ส่วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม

00263

00262

00261

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ ( 00300 )
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ( 00311 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่องานด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สะดวก
งานที่ทํา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
2. งานก่อสร้างถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. ส่วนโยธา
งบประมาณ 1,033,472 บาท
รวม 1,033,472 บาท

1.งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
รวม

งาน

-

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

-

-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ ( 00300 )
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 )

1,033,472.-

1,033,472.-

ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

1,033,472.-

1,033,472.- ส่วนโยธา

รวม

00312

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ ( 00300 )
แผนงาน การเกษตร ( 00321 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวางแผนส่งเสริมการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร
งานที่ทํา
1. งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร
2. งานส่งเสริมความรู้การเกษตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณ
รวม

250,000 บาท
250,000 บาท

1.งานส่งเสริม
การเกษตร
2.งานอนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้
รวม

งาน

-

-

-

ค่าจ้าง
ชั่วคราว

-

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

250,000.-

230,000.-

20,000.-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค

-

-

-

เงินอุดหนุน

-

-

-

รายจ่ายอื่นๆ

-

-

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ ( 00300 )
แผนงานการเกษตร ( 00321 )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

250,000.-

230,000.- สํานักปลัด

20,000.- สํานักปลัด

รวม

00322

00321

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น ( 00400 )
แผนงาน งบกลาง ( 00410 )
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. เพื่อให้การประสานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรอื่นใดเป็นไปตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้
งานที่ทํา
1. ตั้งเงินสํารองจ่ายไว้ใช้ในกิจกรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
2. ตั้งจ่ายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
3. ตั้งจ่ายสมทบลูกจ้างชั่วคราว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
งบประมาณ 1,513,725 บาท
รวม 1,513,725 บาท

เงินเดือนค่าจ้าง
ประจํา

-

งาน

1.งานงบกลาง
รวม

ค่าจ้าง
ชั่วคราว
-

-

ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ

ค่า
สาธารณูปโภค
-

เงินอุดหนุน

-

รายจ่ายอื่นๆ

-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายการจําแนกตามแผนงาน
ด้านการดําเนินงานอื่น ( 00400 )
แผนงาน งบกลาง ( 00410 )
ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
-

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
1,513,725.- สํานักปลัด
1,513,725.-

รวม

00411

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 10,332,908 บาท

แยกเป็น
1. รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้รวม 10,070,808 บาท
แยกเป็น
ตั้งไว้รวม 2,593,980 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
เงินเดือน (100)
ตั้งไว้รวม 2,473,620 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัส 102)
ตั้งไว้ 1,664,820
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 11 อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารอบต. ระดับ 7 (ปลัด อบต.)
(2) รองปลัด อบต. ระดับ 6
(3) นักบริหารทั่วไป ระดับ 6 (หัวหน้าสํานักปลัด อบต.)
(4) นักพัฒนาชุมชน ระดับ 5
(5) บุคลากร ระดับ 5
(6) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5
(7) นิติกร ระดับ 4
(8) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 3
(9) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3
(10) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1
(11) เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))

1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ (รหัส 103)

ตั้งไว้ 82,080

บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตําบล
1.1.3 ประเภท เงินประจําตําแหน่งของผู้บริหาร (นักบริหาร อบต. 7) (รหัส105) ตั้งไว้ 42,000
บาท
เดือนละ (3,500 x 12) = 42,000 บาท
1.1.4 ประเภท ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล (รหัส 101) ตั้งไว้ 286,800
บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือน
( 20,400x 12 ) = 244,800 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
( 1,750x 12 ) = 21,000 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
( 1,750x 12 ) = 21,000 บาท
1.1.5 ค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 2 คน (รหัส 101) ตั้งไว้ 311,520
บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือน
( 11,220 x 2 x 12) =
269,280
บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
(880x 2 x 12 ) = 21,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ
(880 x 2 x 12 ) = 21,120 บาท
1.1.6 ค่าตอบแทนเลขานุการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล (รหัส 101) ตั้งไว้ 86,400 บาท
เดือนละ (7,200 x 12) = 86,400 บาท
( 1.1.2– 1.1.6 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
ค่าจ้างประจํา (รหัส 120)
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (รหัส 121)
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) นักการภารโรง

ตั้งไว้รวม 120,360 บาท
ตั้งไว้ 102,360

ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รหัส 122)
ตั้งไว้
18,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
  (00111))
1.2 หมวด ค่าจ้างชั่วคราว (รหัส 130)
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รหัส 131)

ตั้งไว้ 817,080
บาท
ตั้งไว้ 637,440

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว จํานวน 9 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับรถยนต์
(2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(3) พนักงานขับรถยนต์
(4) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
(5) นักการภารโรง
(6) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 คน
(7) คนงานทั่วไป
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รหัส 132)
ตั้งไว้ 179,640 บาท
(1.2.1 – 1.2.2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม
6,092,748
บาท
แยกเป็น
ค่าตอบแทน (รหัส 200)
ตั้งไว้รวม 3,203,048
บาท
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (รหัส 201) ตั้งไว้
2,750,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่
(1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 11,220 บาท/เดือน
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 9,180 บาท/เดือน
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล 28 คน 7,200 บาท/เดือน
(4) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 7,200 บาท/เดือน
( (1)-(4) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.2 ประเภท ค่าเบี้ยประชุม (รหัส 204)
ตั้งไว้ 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 30 คน ประมาณ 15 ครั้ง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))

1.3.3 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.(รหัส 203)ตั้งไว้ 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.4 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัส 205) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.5 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัส 206)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ์
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.6 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 207)
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและคณะกรรมการบริหาร
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.7 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 208)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและคณะผู้บริหาร
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.8 ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) (รหัส 211)
ตั้งไว้ 172,648 บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2
หน้า 79)

ค่าใช้สอย (รหัส 250)
ตั้งไว้รวม 2,101,700 บาท
1.3.9 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 251)
ตั้งไว้ 600,000 บาท
(1) ค่ารับวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
(2) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสารและข้อบังคับต่าง ๆ
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(5) ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ของทางราชการ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 233,585 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 366,415 บาท ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111))
1.3.10 ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 252)

ตั้งไว้ 50,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน
5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.11 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 253)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการเลี้ยงรับรองขององค์การบริหารส่วนตําบล แยกเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับหน่วยงานอื่น
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.12 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(รหัส
254)
ตั้งไว้ 1,401,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือ
เลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 30,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร สําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
จํานวน 200,000
บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน
จํานวน 10,000 บาท
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น
และความเหมาะสม
จํานวน
10,000 บาท
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ
ตามวาระและโอกาสที่จําเป็น และมีความสําคัญ
จํานวน 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารทั่วไป (00111))
(6) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย
จํานวน 284,700
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 หน้า 68)
(7) โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ จํานวน 100,000
บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 หน้า 69)
(8 ) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร อบต.โพนเพ็ก จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร อบต.โพนเพ็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หน้า 79)

(9) โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00321)งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ (00322) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 75)
( 10 ) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลโพนเพ็ก
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมตําบลโพนเพ็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.4
หน้า 81)
( 11) โครงการจัดจ้างนักเรียน / นักศึกษามีงานทําระหว่างปิดภาคเรียน
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดจ้างนักเรียน / นักศึกษามีงานทําระหว่างปิดภาคเรียน
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
หน้า 57)
(12) โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.และ กชช.2 ค พร้อมประมวลผล
จํานวน 17,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.และ กชช.2 ค พร้อมประมวลผล
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานบริหารทั่วไป (00252) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 57)
(13) โครงการอนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า
จํานวน 110,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320)งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ (00322)และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 75)
(14) โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ

ชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
หน้า 57)
(15) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครอนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครอนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320)งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ (00322) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หน้า 75)
(16) โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครอนุรักษ์ป่าและป้องกันไฟป่า
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) และปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 หน้า 68)
(17) โครงการเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2555 จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจําปี 2555
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4
หน้า 70)
(18) โครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนากลุ่มอาชีพ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
หน้า 58)
(19) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 58)
(20) โครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หน้า 79)
(21) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 หน้า 52)

ค่าวัสดุ (รหัส 270)
บาท

ตั้งไว้รวม 788,000

1.3.13 ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัส 271)
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สายสูบน้ํา
ดับเพลิง เป็นต้น ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.14 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 272)
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.15 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 273)
บาท

ตั้งไว้ 20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.16 ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัส 274)
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.17 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัส 280) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.18 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 282)
ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110)งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.19 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส 275) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ํามันเบรก เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.20 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส 276) ตั้งไว้ 400,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ํามันเบนซิน ดีเซล แก๊สหุงต้ม ถ่าน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจรบี เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.21 ประเภท วัสดุการเกษตร (รหัส 278)
ตั้งไว้ 83,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสารเคมี ทรายอะเบท ฯลฯ เป็นต้น
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.3.22 ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ (รหัส 283)
บาท

ตั้งไว้

5,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัส 300)
ตั้งไว้รวม 192,000
บาท
แยกเป็น
1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัส 301)
ตั้งไว้ 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.4.2 ประเภท ค่าน้ําประปา (รหัส 302)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัส 303)
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการบริหารส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.4.4 ประเภท ค่าเช่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัส 305) ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
1.4.5 ประเภท ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ (รหัส 304)
ตั้งไว้ 10,000
บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป(00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111))
ตั้งไว้รวม 375,000 บาท
1.5 หมวดเงินอุดหนุน (รหัส 400)
1.5.1 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีรี (รหัส 403)
ตั้งไว้
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และติดเชื้อ HIV.

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานโรงพยาบาล (00222) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์
ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 หน้า 55 โดยจะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด)
1.5.2 อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น (รหัส 403)

ตั้งไว้ 20,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 หน้า 69 โดย
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
1.5.3 อุดหนุนประมงอําเภอมัญจาคีรี (รหัส 403)

ตั้งไว้

20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดิน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 58 โดย
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
1.5.4 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีรี (รหัส 403)

ตั้งไว้ 80,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 หน้า 69 โดย
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
1.5.5 อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านตําบลโพนเพ็ก (รหัส 403) ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านตําบลโพนเพ็ก
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 57)

1.5.6 อุดหนุน อบต.สวนหม่อน (รหัส 402)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ
อปท. ประจําสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอมัญจาคีรี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 หน้า 80 โดยจะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด)
1.5.7 สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.โพนเพ็ก (รหัส 403)
ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อสําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานโดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินงานของ
อสม. ในเขตชุมชน/หมู่บ้านละ 10,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น(00223) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 หน้า 55)
1.5.8 อุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจากความ
รุนแรง (รหัส 403)
ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีในภาวะวิกฤติจาก
ความรุนแรง
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 หน้า 52 โดย
จะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 262,100 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 262,100 บาท
แยกเป็น
ครุภัณฑ์ (รหัส 450)
ตั้งไว้ 121,600 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 74,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

2.1 ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน
(รหัส 451)
ตั้งไว้ 15,500 บาท
(1) จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว
ตั้งไว้ 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีล้อเลื่อนพร้อมพนักพิง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ
1,500 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคาครุภัณฑ์ มีความจําเป็นต้องใช้ เพื่อใช้
ในสํานักงานปลัด ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยคํานึงถึงประโยชน์การใช้สอย
ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หน้า 78)
(2) จัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 12,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
ครุภัณฑ์ มีความจําเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งสามารถจัดหา
ได้ตามราคาท้องตลาดโดยคํานึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังนี้
- ชนิดเครื่องยนต์ 2 จังหวะ
- กําลังเครื่องยนต์ 2 แรงม้า
- ขนาดความจุกระบอกสูบ 38 ซีซี
- ขนาดลูกสูบ 40 มิลลิเมตร
- ความยาวแผ่นบังคับโซ่ 12 นิ้ว
- ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 0.3 ลิตร
- ความจุถังน้ํามันหล่อลื่นโซ่ 0.2 ลิตร
- ระบบน้ํามันหล่อลื่นโซ่อัตโนมัติ
- น้ําหนัก 4.7 กิโลกรัม
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หน้า 78)
2.2 ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 456)
ตั้งไว้ 31,600 บาท
(1) จัดซื้อฮอนชุดใหญ่ จํานวน 2 ชุด
ตั้งไว้ 19,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฮอนชุดใหญ่ จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 9,800 บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย
นอกเหนือบัญชีราคาครุภัณฑ์ มีความจําเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ภารกิจของท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดย
คํานึงถึงประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หน้า 78)

(2) จัดซื้อชั้นวางเพาเวอร์ จํานวน 1 ชุด
ตั้งไว้ 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นจัดหาชั้นวางเพาเวอร์ จํานวน 1 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคา
ครุภัณฑ์ มีความจําเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยคํานึงถึง
ประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7
แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หน้า 78)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 500)
ตั้งไว้ 140,500 บาท
(1) ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ จํานวน 1 หลัง ( รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กําหนด )
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) และ
ปรากฏในแผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หน้า 60 )
(2) ก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ
ตั้งไว้ 11,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางลาดสําหรับผู้พิการ ทางลาดยาว 2.60 ม. กว้าง 1.20 ม. ทาง
ลาดชันไม่เกิน 1:12 (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 59)
(3) ปรับปรุงห้องน้ําสําหรับผู้พิการ
ตั้งไว้ 29,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องน้ําสําหรับผู้พิการ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กําหนด)
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หน้า 59)
 ***************************


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
*************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น

ตั้งไว้รวม 1,621,785 บาท

แยกเป็น
1. รายจ่ายประจํา
ตั้งไว้ 1,595,785 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ตั้งไว้
917,400 บาท
แยกเป็น
เงินเดือน (รหัส 100)
ตั้งไว้รวม 768,060 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัส 102)
ตั้งไว้ 704,700
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารงานคลัง ( หัวหน้าส่วนการคลัง ) ระดับ 7
(2) นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ 3
(3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 5
(4) เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 3
(5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ (รหัส 103)
ตั้งไว้
63,360 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตําบล
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))
ค่าจ้างประจํา (รหัส 120)
ตั้งไว้รวม
149,340 บาท
ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจํา (รหัส 121)
ตั้งไว้
149,340
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจําให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
( 1 ) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))

1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว (รหัส 130)

ตั้งไว้รวม 196,800

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รหัส 131)

ตั้งไว้

บาท
153,600

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างชั่วคราว ( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
( 1 ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
( 2 ) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รหัส 132)
ตั้งไว้ 43,200 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 481,585 บาท
ค่าตอบแทน (รหัส 200)
ตั้งไว้รวม 171,585
บาท
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัส 205) ตั้งไว้ 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 207)
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 208)
ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัส 206)
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ์

ตั้งไว้ 10,000 บาท

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.5 ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) (รหัส 211)
ตั้งไว้ 41,585 บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนา
ที่ 7.2 หน้า 79)
ค่าใช้สอย (รหัส 250)
ตั้งไว้รวม 200,000 บาท
1.3.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 251)
ตั้งไว้ 70,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่า
(1) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.7 ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 252) ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(4) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.8 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหัส 253)
ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือ
การประชุมระหว่าง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับหน่วยงานอื่น

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.9 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะกับรายจ่ายหมวดอื่นๆ(รหัส
254)
ตั้งไว้ 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 70,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113))
(2) โครงการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจในการชําระภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษี
โรงเรือนและที่ดินประจําปี 2555
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจในการชําระภาษี
บํารุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินประจําปี 2555
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนว
ทางการพัฒนาที่ 7.3 หน้า 80)
ค่าวัสดุ (รหัส 270)
ตั้งไว้รวม
110,000 บาท
1.3.9 ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัส 271)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.10 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

(รหัส 279)

ตั้งไว้ 20,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม พู่กัน สีและกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113))
1.3.11 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 282)
ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113))
1.4 หมวดสาธารณูปโภค (รหัส 300)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน (รหัส 400)

ตั้งไว้
ตั้งไว้

-

บาท
บาท

2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้
26,000
บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้
26,000
บาท
ครุภัณฑ์ (รหัส 450)
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113))
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 500)
(1) ปรับปรุงสํานักงานห้องส่วนการคลัง
ตั้งไว้ 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสํานักงานห้องส่วนการคลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
กําหนด)
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริหารทั่วไป (00100) แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113))
****…………………………………*****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน ส่วนโยธา
**************************************
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น

ตั้งไว้ 1,988,697

บาท
แยกเป็น
2. รายจ่ายประจํา
บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
484,260 บาท
เงินเดือน (รหัส 100)
บาท

ตั้งไว้รวม 914,225
ตั้งไว้
ตั้งไว้

484,260

แยกเป็น
ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัส 102)

ตั้งไว้

444,660

บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ดังนี้

(1) นักบริหารงานช่าง ( หัวหน้าส่วนโยธา ) ระดับ 7
(2) นายช่างโยธา ระดับ 3
(3) เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 4
ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ (รหัส 103)

ตั้งไว้

39,600

บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วน
ตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว (รหัส 130)

ตั้งไว้

98,400

บาท
78,360

ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รหัส 131)
บาท

ตั้งไว้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราว ( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

จํานวน 1 อัตรา

ดังนี้
(1) ผู้ช่วยช่างโยธา
ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รหัส 132)
ตั้งไว้ 20,040 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม
331,565 บาท
ค่าตอบแทน (รหัส 200)
ตั้งไว้รวม 151,565
บาท
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัส 205) ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 208)
ตั้งไว้
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบล
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 207)

ตั้งไว้

20,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัส 206)

ตั้งไว้ 10,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ์
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.5 ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) (รหัส 211)
ตั้งไว้ 21,565 บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) ) และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หน้า 79)

ค่าใช้สอย (รหัส 250)

ตั้งไว้รวม 100,000

บาท
1.3.6 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 251)
ตั้งไว้
40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.7 ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (รหัส 252) ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงิน
ไม่เกิน
5,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.8 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะกับรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 254)
ตั้งไว้
40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะและค่าเช่าที่พักและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
ค่าวัสดุ (รหัส 270)
ตั้งไว้รวม 80,000 บาท
1.3.9 ประเภท วัสดุสํานักงาน (รหัส 271)
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ปากกาเขียนแบบ เพรสเขียน
แบบฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
เคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )

1.3.10 ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัส 274)
10,000

ตั้งไว้

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.11 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัส 279)

ตั้งไว้

10,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม พู่กัน สีและกระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.3.12 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 282)

ตั้งไว้

40,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัส 300)
- บาท
1.5 หมวดเงินอุดหนุน (รหัส 400)

ตั้งไว้รวม
ตั้งไว้รวม

-

บาท
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
1,074,472 บาท

ตั้งไว้รวม

หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง
1,074,472 บาท

ตั้งไว้

ครุภัณฑ์ (รหัส 450)

ตั้งไว้

41,000

บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )

2.1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัส 466)

ตั้งไว้

26,000

(1) จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า

ตั้งไว้

6,000

บาท
จํานวน 2 ชุด

บาท
เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชี
ราคาครุภัณฑ์ มีความจําเป็นต้องใช้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนโยธาให้มีความต่อเนื่อง
และคล่องตัวกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยคํานึงถึง
ประโยชน์การใช้สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
โดยมีลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอก 750 VA / 450 W หรือดีกว่า
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) )และปรากฏใน
แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หน้า 78 )
(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง

ตั้งไว้

20,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ปริ๊นเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือ
บัญชีราคาครุภัณฑ์ มีความจําเป็นต้องใช้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพิมพ์แบบแปลนก่อสร้างหรือ
งานอื่น ๆ ของส่วนโยธา ซึ่งสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาดโดยคํานึงถึงประโยชน์การใช้
สอย ความเหมาะสม ประหยัดงบประมาณ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- พิมพ์สี/ขาวดําสูงสุด 28/35 แผ่นต่อนาที ขนาด A4
- ความละเอียด 1,200 × 6,000 dpi
- สามารถพิมพ์ได้ถึงขนาด A3
- ถ่ายเอกสารสี/ขาวดํา 20/23 แผ่นต่อนาที สามารถสําเนาได้ถึงขนาด A3
- ความละเอียดสูงสุดในการสแกน 19,200 × 19,200 dpi แบบ interpolated
สามารถสแกนได้ถึงขนาด A3
- จอ LCD สี ขนาด 4.2 นิ้ว แบบ Touchscreen
- หน่วยความจํา 64MB
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานเคหะชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน (00241) ) และปรากฏใน
แผนพัฒนา 3 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หน้า 78 )

ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รหัส 500)

ตั้งไว้ 1,033,472

บาท
(1) ค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เช่น ค่าปรับปรุงระบบระบายน้ํา ค่าปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 หน้า 66 )
(2) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
ตั้งไว้ 199,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายสนอง โพธิ์ตึก ถึงหน้าบ้านนายจําเริญ
ติ่งภูเขียว ขนาดกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 84 ม. หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า 420 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. ตามสภาพพื้นที่ และติดป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โพนเพ็ก
กําหนด)
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 หน้า 65 )
(3) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
ตั้งไว้ 259,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายปิก วันลา ถึงหน้าบ้านนางแสง จํานงสี
ขนาดกว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 130 ม. หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520
ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. พร้อมลูกรังปรับพื้นถนนเดิมก่อนลงทรายรองพื้น
ตามสภาพพื้นที่ และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.โพนเพ็กกําหนด)
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 หน้า 65 )

(3) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
ตั้งไว้ 237,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้านนายประเสริฐ พันธ์พรม ถึงหน้าบ้าน
นายสมพงษ์ สมพบ ขนาดกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100 ม. หรือรวมพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. ตามสภาพพื้นที่ และ

ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โพน
เพ็กกําหนด)
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 หน้า 65 )
(4) ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13
ตั้งไว้ 237,472 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากศาลากลางบ้าน ถึงหน้าบ้านนายพรม ชัยยะมัง
ขนาดกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 99 ม. พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรง มอก.ชั้น 3
ขนาด
Ø 0.30 × 1.00 ม. จํานวน 6 ท่อน หรือรวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 495 ตร.ม. พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. ตามสภาพพื้นที่ และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน
1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โพนเพ็กกําหนด)
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 หน้า 65 )
***…………………………………***

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
*******************************************************

ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น
แยกเป็น
3. รายจ่ายประจํา
บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
339,480
บาท

ตั้งไว้รวม 4,937,775 บาท
ตั้งไว้รวม 4,877,775
ตั้งไว้รวม

แยกเป็น
เงินเดือน (รหัส 100)

ตั้งไว้รวม 339,480 บาท

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน (รหัส 102)
ตั้งไว้ 320,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
ดังนี้
(1) นักบริหารการศึกษา ระดับ 6
(2) นักวิชาการศึกษา ระดับ 6ว.
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ (รหัส 103)
ตั้งไว้
19,200 บาท
เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิแก่พนักงานส่วนตําบล
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว (รหัส 130)

ตั้งไว้รวม

45,960

บาท
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รหัส 131)

ตั้งไว้

34,680

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างชั่วคราว ( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) จํานวน 5 อัตรา
ดังนี้
(1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 คน
(2) ผู้ดแู ลเด็ก จํานวน 4 คน
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )

1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว (รหัส 132)

ตั้งไว้ 11,280

บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ตั้งไว้รวม 2,059,415
บาท
ค่าตอบแทน
(รหัส 200)
ตั้งไว้
101,675 บาท
1.3.1 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (รหัส 205) ตั้งไว้ 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.2 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (รหัส 207)

ตั้งไว้ 20,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.3 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (รหัส 208)
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตําบลและคณะผู้บริหาร
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (รหัส 206)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ์
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.5 ประเภท เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําปี) (รหัส 211)
ตั้งไว้ 31,675
บาท
เพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )และปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หน้า 79)
ค่าใช้สอย
(รหัส 250)
ตั้งไว้รวม
585,000 บาท
1.3.6 ประเภท ค่าใช้จ่ายประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 251)ตั้งไว้ 40,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าโฆษณาเผยแพร่ ฯลฯ
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.7 ประเภท รายจ่ายเพื่อบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน(รหัส 252)ตั้งไว้ 15,000
บาท
เพื่อใช้จ่ายเป็น
(1) ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ วงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.8 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะกับรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(รหัส 254)
ตั้งไว้ 530,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการสําหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
จํานวน 40,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญทางราชการ เช่น วันสงกรานต์
วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นต้น
จํานวน 50,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1.4 หน้า 53)

(3) โครงการจัดงานรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุและงานวันสงกรานต์ จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานรดน้ําดําหัวขอพรผู้สูงอายุและงานวันสงกรานต์
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หน้า 53)
(4) โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00261) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนว
ทางการพัฒนาที่ 1.2 หน้า 50)
(5) โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น(00263)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หน้า 53)
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสําคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น งานวันพ่อ
แห่งชาติวันแม่แห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 หน้า 50)
(7) โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโพนเพ็ก
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลโพนเพ็ก
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 หน้า 56)
ค่าวัสดุ (รหัส 270)
ตั้งไว้รวม 1,372,740 บาท
1.3.7 ประเภท ค่าวัสดุสํานักงาน (รหัส 271)
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ฯลฯ

( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.8 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 272)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.9 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 273)
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.10 ประเภท วัสดุก่อสร้าง (รหัส 274)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.11 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รหัส 279)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฟิล์ม สี พู่กัน กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฯลฯ
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.3.12 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (รหัส 282)
ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )

1.3.13 ประเภท ค่าวัสดุอื่น ๆ (รหัส 283)
ตั้งไว้ 1,272,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) จัดซื้อนมสําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 108 คนๆละ 7 บาท
จํานวน 280 วัน เป็นเงิน 211,680 บาท
(2) จัดซื้อนมสําหรับโรงเรียนในเขตตําบลโพนเพ็กตั้งแต่ระดับอนุบาล – ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 583 คนๆละ 7 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน
1,061,060 บาท

( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) ) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 47 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (รหัส 300)

ตั้งไว้รวม 17,000

บาท
1.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า (รหัส 301)

ตั้งไว้

6,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.4.2 ประเภท ค่าน้ําประปา (รหัส 302)
ตั้งไว้
4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ (รหัส 303)

ตั้งไว้

7,000

บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) )
1.5 หมวดเงินอุดหนุน (รหัส 400)
ตั้งไว้ 2,022,800 บาท
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีรี (รหัส 403)
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวและงาน
กาชาด
จังหวัดขอนแก่น
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หน้า 54 โดยจะ
เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)

(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีรีโครงการเทศกาลดอกกล้วยไม้ป่าบานและ
ของดีเมืองมัญจาคีรี (รหัส 403)
จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเทศกาลดอกกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หน้า 53 โดยจะ
เบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
(3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (รหัส 403)
จํานวน 75,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นหมู่บ้าน
ละ 5,000 บาท จํานวน 15 หมู่บ้าน
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หน้า 53)
(4) อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา (รหัส 403)
ตั้งไว้ 1,515,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา ดังนี้
(1) โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา (48 ×13×200) จํานวน 124,800 บาท
(2) โรงเรียนบ้านห้วยฮวก (42×13×200)
จํานวน 109,200 บาท
(3) โรงเรียนบ้านนาฮี ( 28×13×200)
จํานวน 72,800 บาท
(4) โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณะวิทยา (157×13×200)จํานวน 408,200 บาท
(5) โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (97×13×200) จํานวน 252,200 บาท
(6) โรงเรียนบ้านโนนคุต (51×13×200)
จํานวน 132,600 บาท
(7) โรงเรียนขามป้อมราษฎร์นุกูล (81×13×200) จํานวน 210,600 บาท
(8) โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (51×13×200)
จํานวน 132,600 บาท
(9) โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง) (28×13×200) จํานวน
72,800 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200 )
แผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 47 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
(5) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลโพนเพ็ก (รหัส 403)
ตั้งไว้ 227,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพในโรงเรียน ดังนี้
(1) โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
จํานวน 48,000 บาท
(2) โรงเรียนบ้านนาฮี
จํานวน 48,000 บาท
(3) โรงเรียนบ้านโนนคุต
จํานวน 48,000 บาท
(4) โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ (สาขาห้วยหินเกิ้ง)จํานวน 48,000 บาท

(5) โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
จํานวน 5,000 บาท
(6) โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา
จํานวน 30,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200 )แผนงาน
การศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)และปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 หน้า 51 โดยจะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด)
(6) อุดหนุนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมัญจาคีรี (รหัส 403) จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุด กศน.ตําบลโพนเพ็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
การศึกษา (00210) งานศึกษาไม่กําหนดระดับ (00214) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 หน้า 50 โดยจะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด)
(7) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลโพนเพ็ก (รหัส 403)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้านและประเพณีต่าง ๆ
( ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263) และ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หน้า 53)
(8) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีรี (รหัส 403)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00261) และปรากฏในแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่
1.4 หน้า 54 โดยจะเบิกจ่ายได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด)
1.6 หมวดรายจ่ายอื่น ๆ
(รหัส 550)
ตั้งไว้รวม
393,120 บาท
1.6.1 ประเภท สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา(รหัส 554) ตั้งไว้ 393,120 บาท
(1) ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 393,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง

( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211) และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หน้า 47 ทั้งนี้จะเบิกจ่ายได้
ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตั้งไว้รวม 60,000
บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ นิ และสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 60,000

บาท

ครุภัณฑ์ (รหัส 450)
ตั้งไว้ 10,000 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 500)
ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1) ค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
( ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
****……………………………………………….****

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รายจ่ายงบกลาง
*********************************
รายจ่ายงบกลาง (รหัส 000)
ตั้งไว้ทั้งสิ้น
1,513,725 บาท
แยกเป็น
1. ประเภทเงินสํารองจ่าย (รหัส 004)
ตั้งไว้ 534,992 บาท
เพื่อสํารองจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
2. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ตั้งไว้ 742,333
บาท
2.1 เพื่อตั้งจ่ายสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(รหัส 003)
ตั้งไว้
117,949 บาท
2.2 เพื่อตั้งจ่ายสมทบเงินประกันสังคมของลูกจ้าง(รหัส 002)
ตั้งไว้ 165,384 บาท
2.3 เพื่อตั้งจ่ายพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตํ า บลในการศึ ก ษาภาคพิ เ ศษทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ส าขาการปกครองท้ อ งถิ่ น และสาขาอื่ น ๆ กั บ
สถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรายจ่ายสําหรับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 4 ทุน เป็นเงิน 132,000 บาท และ ระดับปริญญาโทจํานวน 4
ทุนๆละ 60,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท (รหัส 002)
ตั้งไว้ 372,000 บาท
2.4 เพื่อตั้งจ่ายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.โพนเพ็ก (รหัส 002)
ตั้งไว้ 87,000 บาท
3. ประเภทสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (รหัส 007)
ตั้งไว้ 176,400 บาท
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (รหัส 008)
ตั้งไว้
60,000 บาท
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จํานวน 237,472 บาท และจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 1,276,253 บาท
ปรากฏในด้านการดําเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

