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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก จะได
เสนอขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็กอีกครั้ง ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก จึงขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานได
ทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดําเนินงานในงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2553 ดังตอไปนี้
1. สถานการณคลัง
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ กมียอดเงินสะสมที่สามารถนํามาใชจายได จํานวน
2,902,863.62 บาท (สองลานเกาแสนสองพันแปดรอยหกสิบสามบาทหกสิบสองสตางค) เงินทุนสํารองเงิน
สะสม จํานวน 4,323,952.34 บาท (สี่ลานสามแสนสองหมื่นสามพันเการอยหาสิบสองบาทสามสิบสี่
สตางค) และไมมีภาระสงหนี้สินเงินกูทําใหฐานะการคลังขององคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็กมั่นคง
พอสมควร และในปงบประมาณตอไปคาดวาจะยังมีรายไดไมนอยกวาปงบประมาณที่ผานมากอปรกับมีการ
จัดสรรรายไดเพิ่มขึ้น โดยประมาณการรายรับไวที่ 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองลานบาทถวน) และคาดวา
จะสามารถนําไปจัดทําบริการสาธารณะดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็กเปนการจัดทํางบประมาณแบบสมดุล (รายรับเทากับรายจาย)
2. การบริหารงบประมาณที่ผานมาและปจจุบัน
ในปงบประมาณทีผ่ า นมาองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก ไดตง้ั งบประมาณไวจาํ นวน
19,852,520 บาท (สิบเกาลานแปดแสนหาหมื่นสองพันหารอยยี่สิบบาทถวน) ไดตง้ั รายจายตามแผนงาน
ตาง ๆ จํานวน 19,852,520 บาท (สิบเกาลานแปดแสนหาหมื่นสองพันหารอยยี่สิบบาทถวน) ครบถวนทุก
โครงการ และคาดวาปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็กจะไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ เพียงพอ
สําหรับดําเนินงานตามแผนงานและโครงการทีต่ ง้ั ไว

นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก

2
รายรับปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ประมาณการไว รวมทั้งสิ้น 22,000,000 บาท
รายรับ
ก.รายไดภาษีอากร
1.หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบํารุงทองที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีปา ย
1.4 อากรฆาสัตว
1.5 ภาษีมูลคาเพิ่ม
1.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9
1.7 ภาษีสรุ า
1.8 ภาษีสรรพสามิต
1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน
1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม
1.11 คาภาคหลวงแร
ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับใบอนุญาต
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนขยะมูลฝอย
1.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข
1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว
1.5 คาปรับผิดกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติ
ทองถิ่น
1.6 คาปรับกระทําผิดสัญญา
1.7 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.8 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
1.9 คาธรรมเนียมการพนันเพิ่ม

รับจริง
ประมาณการ
ป 2551
ป 2552
9,851,875.30.- 7,861,900.9,851,875.30.- 7,861,900.91,865.91,916.53.13,700.18,621.2,935.2,914.200.42.4,055,977.49.- 3,300,000.2,822,154.44.- 2,123,200.660,000.857,811.60.1,654,454.97.- 1,300,000.220,000.242,342.43.-

ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2553
10,063,830.10,063,830.96,030.15,500.2,300.4,400,000.2,100,000.1,000,000.1,900,000.400,000.-

99,689.75.5,951.09.323,243.89.93,118.72,040.1,366.5,130.-

100,000.50,000.290,620.86,820.50,000.1,000.1,000.-

130,000.20,000.257,650.90,150.72,000.1,000.1,200.200.-

10.-

300.-

50.-

1,612.540.12,420.-

20,000.1,500.13,000.20.-

2,000.700.13,000.-
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รายรับ
รับจริง
ประมาณการ
ป 2551
ป 2552
2. รายไดจากทรัพยสิน
40,785.89.51,300.2.1 ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
40,285.89.50,000.2.2 คาเชาเตนท
500.1,300.3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
189,340.152,500.4.1 คาขายแบบแปลน
188,900.150,000.4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
440.2,500.ค. รายไดจากการลงทุน
ง. เงินชวยเหลือ
11,293,462.81.- 11,700,000.1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
11,293,462.81.- 11,700,000.1.2 เงินอุดหนุนทั่วไป ( ยุทธศาสตรจังหวัด )
1.3 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตาม
อํานาจ หนาทีแ่ ละภารกิจถายโอน
รายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน / แผนงาน
จายจริง
ประมาณการ
ป 2551
ป 2552
1.ดานบริหารทั่วไป
8,945,226.- 10,850,060.1.1 แผนงานบริหารทัว่ ไป
8,945,226.- 10,850,060.2. ดานบริการชุมชนและสังคม
7,130,230.- 7,699,308.2.1 แผนงานการศึกษา
3,083,240.- 3,546,428.2.2 แผนงานดานสาธารณสุข
190,000.265,000.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห
2,358,000.- 2,394,000.2.4 แผนงานเคหะชุมชน
969,990.728,880.2.5 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
60,000.120,000.2.6 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
469,000.645,000.3. ดานเศรษฐกิจ
2,693,479.429,300.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2,693,479.429,300.3.2 แผนงานการเกษตร
4. ดานการดําเนินงานอื่น
672,345.50.873,852.4.1 แผนงานงบกลาง
672,345.50.873,852.-

ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2553
35,000.35,000.132,500.130,000.2,500.11,678,520.11,678,520.ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2553
10,533,791.10,533,791.7,057,310.5,174,720.180,000.862,590.150,000.690,000.680,000.680,000.3,728,899.3,728,899.-
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รายจายตามหมวดรายจาย
หมวด
1. รายจายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
3. หมวดคาจางชัว่ คราว
4. หมวดคาตอบแทนใชสอยวัสดุ
5. หมวดคาสาธารณูปโภค
6. หมวดเงินอุดหนุน
7. หมวดรายจายอื่นๆ
8. หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง

จายจริง
ป 2551
672,345.50.2,874,717.650,316.9,447,301.12.123,001.41.1,913,100.3,760,500.-

ประมาณการ
ป 2552
873,852.3,362,280.891,120.7,894,968.178,000.2,131,000.2,394,000.2,127,300.-

ประมาณการ หมายเหตุ
ป 2553
3,728,899.3,430,460.1,119,840.8,437,701.240,000.3,082,700.439,200.1,521,200.-

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู เงินจายขาดเงินสะสม ( รายจายที่ไมนําไปตั้งงบประมาณ )
จายจาก

จายจริง
ป 2551

ประมาณการ
ป 2552

ประมาณการ
ป 2553

เงินจายขาดเงินสะสม

-

-

-

หมายเหตุ

ภาระผูกพันในการกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายประจําป
- ไมมี

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณ ประจําป 2553
ขององคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
...................................
หลักการ
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น ยอดรวม
22,000,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทัว่ ไป ยอดรวม
10,533,791 บาท
ยอดรวม
10,533,791 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม
5,174,720 บาท
2. แผนงานดานสาธารณสุข ยอดรวม 180,000 บาท
3. แผนงานดานสังคมสงเคราะห ยอดรวม
- บาท
4. แผนงานเคหะชุมชน ยอดรวม
862,590 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม
150,000 บาท
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
690,000 บาท
ยอดรวม 7,0
57,310 บาท
ดานเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม
680,000 บาท
ยอดรวม
680,000 บาท
ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม
3,728,899 บาท
ยอดรวม
3,728,899 บาท
เหตุผล
เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผูบริหารที่ไดวางแผนพัฒนาทองถิ่นตลอด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จึงเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
เพือ่ ใหสมาชิกสภา อบต. โพนเพ็ก พิจารณาเห็นชอบตอไป
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ขององคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
........................................
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 อาศัยอํานาจ
ตามความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตรา
ขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล และโดยอนุมัติของนายอําเภอ
ดังตอไปนี้
ขอ
1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ”
ขอ 2 ขอบัญญัติใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
ขอ
3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหตง้ั จายเปนจํานวนทัง้ สิน้
22,000,000 บาท (ยี่สิบสองลานบาทถวน ) โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานดังตอไปนี้
ขอ
4 งบประมาณรายจายทัว่ ไป
ดานบริหารทั่วไป
1. แผนงานบริหารทัว่ ไป ยอดรวม
10,533,791 บาท
ยอดรวม
10,533,791 บาท
ดานบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานการศึกษา ยอดรวม
5,174,720 บาท
2. แผนงานดานสาธารณสุข ยอดรวม 180,000 บาท
3. แผนงานดานสังคมสงเคราะห ยอดรวม
- บาท
4. แผนงานเคหะชุมชน ยอดรวม
862,590 บาท
5. แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม
150,000 บาท
6. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
690,000 บาท
ยอดรวม 7,057,310 บาท
ดานเศรษฐกิจ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 680,000 บาท
ยอดรวม 680,000 บาท
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ดานการดําเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม
3,728,899 บาท
ยอดรวม 3,728,899
บาท
ขอ
5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ
แผนงานการพาณิชย ยอดรวม - บาท
ขอ
6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการ
เบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ
7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

(ลงนาม)
( นายอวยชัย ปูหลุน )
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก

อนุมตั ิ
( ลงนาม )
( นายปยิน ตลับนาค )
ตําแหนง นายอําเภอมัญจาคีรี
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
ก. รายไดภาษีอากร
ตั้งไวทั้งสิ้น 10,063,830 บาท
แยกเปน
1. หมวดภาษีอากร รวม
10,063,830 บาท
แยกเปน
1.1 ภาษีบาํ รุงทองที่ จํานวน 96,030
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวตามจํานวนรายของผูที่เคยเสียภาษีในปงบประมาณที่ผานมา
1.2 ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ จํานวน 15,500
บาท
คําชี้แจง ประมาณการสูงกวาปงบประมาณทีผ่ า นมา เนือ่ งจากในปงบประมาณหนาคาดวาจะมีผมู า
ขออนุญาตดําเนินกิจการรานคาเพิ่มขึ้น
1.3 ภาษีปา ย จํานวน 2,300
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวตาํ่ กวาปงบประมาณทีผ่ า นมาเนือ่ งจากคาดวาจํานวนปายมีแนวโนมลดลง
1.4 อากรฆาสัตว
จํานวน - บาท
คําชี้แจง ประมาณการต่าํ กวาปงบประมาณทีผ่ า นมาเนือ่ งจากคาดวาจะไมไดรบั การจัดสรร
1.5 ภาษีมลู คาเพิม่ จํานวน
4,400,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.6 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9 จํานวน
2,100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง
1.7 ภาษีสรุ า จํานวน
1,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.8 ภาษีสรรพสามิต จํานวน
1,900,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.9 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จํานวน 400,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.10 คาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน 130,000
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น
1.11 คาภาคหลวงแร จํานวน
20,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรลดลง
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ข. รายไดที่มิใชภาษีอากร
ตัง้ ไวทง้ั สิน้
257,650 บาท
แยกเปน
1. หมวดคาธรรมเนียมคาปรับใบอนุญาต รวม
90,150 บาท
1.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการขนขยะมูลฝอย
จํานวน 72,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับจํานวนรายของผูที่เคยเสียคาธรรมเนียมในงบประมาณ
ที่ผานมา
1.2 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับการควบคุมอาคาร จํานวน
1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีผูมาขออนุญาตจํานวน
เทาเดิม
1.3 คาธรรมเนียมเกีย่ วกับสาธารณสุข จํานวน
1,200 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีผูมาขอดําเนินกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพเพิ่มขึ้น
1.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว จํานวน 200 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวสูงกวาปงบประมาณที่ผานมาเนื่องจากคาดวาจะมีผูมาขอหนังสือรับรอง
การแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสะสมอาหารเพิ่มขึ้น
1.5 คาปรับผิดกระทําผิดกฎหมายและขอบัญญัติทองถิ่น จํานวน 50 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาผูกระทําผิดกฎหมายและ
ขอบัญญัติทองถิ่นจะลดลง
1.6 คาปรับการผิดสัญญา
จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีผูกระทําผิดสัญญาลดลง
1.7 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 700 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีผูมาขออนุญาตกอสราง
และคาตรวจแบบแปลนลดลงกวาปที่ผานมา
1.8 คาใบอนุญาตเกีย่ วกับการสาธารณสุข
จํานวน 13,000
บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีผูมาขอใบอนุญาตดําเนิน
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพเทาเดิม
1.9 คาธรรมเนียมการพนันเพิม่
จํานวน - บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวตาํ่ กวาปงบประมาณทีผ่ า นมา เนือ่ งจากคาดวาจะไดรบั จัดสรรลดลง
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2. หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 35,000 บาท
2.1 ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร จํานวน 35,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวลดลง
2.2 คาเชาหรือคาบริการสถานที่ จํานวน - บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวตาํ่ กวาปงบประมาณทีผ่ า นมา เนือ่ งจากคาดวาจะไมมรี ายรับจากการเชา
เตนทหรือสถานที่
3. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค รวม - บาท
4. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม 132,500 บาท
4.1 คาขายแบบแปลน จํานวน 130,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวตาํ่ กวาปงบประมาณทีผ่ า นมา เนือ่ งจากคาดวาจะสามารถขายแบบแปลนได
ลดลง
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ จํานวน 2,500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับปงบประมาณทีผ่ า นมา เนือ่ งจากคาดวาจะไดรบั เทาเดิม
ค. รายไดจากการลงทุน รวม บาท
ง. เงินชวยเหลือ
รวม 11,678,520 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 11,678,520 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริหารทั่วไป ( 00100 )
แผนงาน บริหารทั่วไป ( 00110 )
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหการบริหารกิจการทัว่ ไป การบริหารงานบุคคลและบริหารงานคลังเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. เพือ่ การบริหารงานดานการจัดเก็บสถิติ ขอมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการบริหารงานดานกิจการสภาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานบุคคล
2. จัดเก็บสถิติขอมูลในการวางแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณ
3. การดําเนินกิจการสภาและการประชุมสภา
4. งานประชาสัมพันธ
5. งานจัดทําประกาศตางๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 8,526,071 บาท
2. สํานักงานสวนการคลัง งบประมาณ 2,007,720 บาท
รวม 10,533,791 บาท
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งาน

1.งานบริหารทัว่ ไป
2.งานบริหารงานคลัง
รวม

เงินเดือนคาจาง
ประจํา
1,968,130.829,320.2,797,450.-

คาจาง
ชั่วคราว
514,560.98,400.612,960.-

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ
4,937,781.1,030,000.5,967,781.-

คา
สาธารณูปโภค
230,000.230,000.-

เงินอุดหนุน

310,100.310,100.-

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง
-

565,500.50,000.615,500.-

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

8,526,071.- สํานักปลัด
2,007,720.- สวนการคลัง
10,533,791.-

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานบริหารทั่วไป ( 00100 )
แผนงานบริหารงานทั่วไป( 00110 )

00111
00113
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
...................................
รายจายตามแผนงาน
ดาน การบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน การศึกษา ( 00210 )
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานบุคคลและบริหารทั่วไป เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทัว่ ไป และการบริหารงานบุคคล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนการศึกษา งบประมาณ 5,

รวม

174,720 บาท
5,174,720 บาท
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งาน

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
รวม

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

329,520.-

408,480.-

1,879,920.-

10,000.-

2,022,600.-

439,200.-

85,000.-

329,520.-

408,480.-

1,879,920.-

10,000.-

2,022,600.-

439,200.-

85,000.-

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานดานการศึกษา ( 00210 )

5,174,720.- สวนการศึกษา
00211
ศาสนา วัฒนธรรม
5,174,720.- สวนการศึกษา
00211
ศาสนา วัฒนธรรม
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน สาธารณสุข ( 00220 )
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานดานสาธารณสุขเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนเงินงบประมาณ
งานที่ทํา
1. งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับงานสาธารณสุข
2. อุดหนุนศูนยชวยเหลือโรคเอดสและผูติดเชื้อ HIV
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ 180,000
บาท
รวม 180,000 บาท
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งาน

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
รวม

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานดานสาธารณสุข ( 00220 )

-

-

-

-

180,000.-

-

-

180,000.- สํานักปลัด

00221

-

-

-

-

180,000.-

-

-

180,000.- สํานักปลัด

00221
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน สังคมสงเคราะห ( 00230 )
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งานที่ทํา
1. การสงเสริมอาชีพและการสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส
2. การฝกอาชีพใหกับประชาชนและเยาวชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ

รวม

-

บาท
บาท
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งาน

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห
รวม

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานดานสังคมสงเคราะห ( 00230 )

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักปลัด

00221

-

-

-

-

-

-

-

- สํานักปลัด

00221
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน การเคหะและชุมชน ( 00240 )
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ใหการบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานบุคคล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ การพัฒนาเสนทางการคมนาคมใหเหมาะสม
3. เพื่อสามารถขนผลผลิตออกสูตลาดไดรวดเร็ว
งานที่ทํา
1. งานบริหารงานทัว่ ไป การบริหารงานบุคคล
2. จัดใหมแี สงสวางหรือการขยายไฟฟาสาธารณะ
3. งานออกแบบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนโยธา งบประมาณ
862,590 บาท
รวม 862,590 บาท
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งาน

1.งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
รวม

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานการเคหะชุมชน ( 00230 )

303,490.-

98,400.-

320,000.-

-

-

-

140,700.-

862,590.- สวนโยธา

00241

303,490.-

98,400.-

320,000.-

-

-

-

140,700.-

862,590.- สวนโยธา

00241
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน สรางความเขมแข็งของชุมชน ( 00240 )
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการรณรงคกิจกรรมเพื่อใหเกิดการรวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหาชุมชน
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน
งานที่ทํา
1. การจัดกิจกรรมเพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
2. การสงเสริมอาชีพและการสงเคราะหประชาชนผูดอยโอกาส
3. การฝกอาชีพใหกับประชาชนและเยาวชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล งบประมาณ
150,000 บาท
รวม 150,000 บาท
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งาน

1.งานสงเสริมและ
สนับสนุนความ
เขมแข็งของชุมชน
รวม

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ( 00240 )

-

-

50,000.-

-

100,000.-

-

-

150,000.- สํานักปลัด

00252

-

-

50,000.-

-

100,000.-

-

-

150,000.- สํานักปลัด

00252

23
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ( 00260 )
วัตถุประสงค
1. เพื่อการทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานประเพณีตางๆ
งานที่ทํา
1. การบริหารงานทัว่ ไป และการบริหารงานบุคคล
2. การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญ
3. การสงเสริมภูมิปญญาชาวบาน
4. สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนการศึกษา งบประมาณ 6
90,000 บาท
รวม
690,000 บาท
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งาน

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

1.งานกีฬาและ
นันทนาการ
รวม

-

-

220,000.-

-

470,000.-

-

-

-

-

220,000.-

-

470,000.-

-

-

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

690,000.- การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม
690,000.- การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00200 )
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ( 00260 )

00262
00262
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รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00300 )
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา ( 00311 )
วัตถุประสงค
1. เพือ่ งานดานการกอสรางโครงสรางพืน้ ฐานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ พัฒนาเสนทางคมนาคมใหสะดวก
งานที่ทํา
1. งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับงานกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน
2. งานกอสรางถนน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สวนโยธา งบประมาณ
680,000 บาท
รวม
680,000 บาท
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งาน

1.งานกอสราง
โครงสรางพื้นฐาน
รวม

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการบริการชุมชนและสังคม ( 00300 )
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ( 00310 )

-

-

-

-

-

-

680,000.-

680,000.- สวนโยธา

00312

-

-

-

-

-

-

680,000.-

680,000.- สวนโยธา

00312

27
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
..........................
รายจายตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น ( 00400 )
แผนงาน งบกลาง ( 00410 )
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารงานที่ไมใชภารกิจของหนวยงานใดโดยเฉพาะเปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อใหการประสานระหวางหนวยงานของรัฐ เอกชน และองคกรอื่นใดเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว
งานที่ทํา
1. ตั้งเงินสํารองจายไวใชในกิจกรรมที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
2. ตั้งจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
3. ตั้งจายสมทบลูกจางชั่วคราว
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก งบประมาณ 3,728,899 บาท
รวม
3,728,899 บาท
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งาน

เงินเดือนคาจาง
ประจํา

คาจาง
ชั่วคราว

คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ

คา
สาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจายอื่นๆ

คาครุภัณฑที่ดิน
และสิ่งกอสราง

รวม

1.งานงบกลาง

-

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

-

3,728,899.3,728,899.-

หนวยงานเจาของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายการจําแนกตามแผนงาน
ดานการดําเนินงานอื่น ( 00400 )
แผนงาน งบกลาง ( 00410 )

00411
00411
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29

รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
หนวยงาน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ตั้งงบประมาณรายจายทั้งสิ้น ตั้งไว

8,856,071 บาท

แยกเปน
1. รายจายประจํา ตัง้ ไว
8,290,571 บาท
แยกเปน
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตัง้ ไว 1,968,130 บาท
เงินเดือน
ประเภท เงินเดือนพนักงาน
ตัง้ ไว
1,862,050 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 10 อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารอบต. ระดับ
7 (ปลัด อบต.)
จํานวน
232,260 บาท
อัตราเงินเดือน (18,910
x 6 ) + (19,800 x 6) = 232,260 บาท
(2) รองปลัด อบต. ระดับ 6 จํานวน
อัตราเงินเดือน (12,530
x 6 ) + (13,240 x 6) = 154,620 บาท

154,620 บาท

(3) นักบริหารทั่วไป ระดับ 6 (หัวหนาสํานักปลัด อบต.) จํานวน 189,120 บาท
อัตราเงินเดือน ( 15,410 x 6 ) + ( 16,110 x 6) = 189,120 บาท
(4) นักพัฒนาชุมชน 5
อัตราเงินเดือน (10,770

จํานวน
x 6) + (11,650 x 6) = 134,520 บาท

(5) บุคลากร ระดับ 4
อัตราเงินเดือน (10,420

จํานวน
127,030 บาท
x 6) + (10,660 x 1) +(10,770 x5) = 127,030 บาท

(6) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 4 จํานวน
อัตราเงินเดือน (
9,940 x 6) + ( 10,190x 6) = 120,780 บาท

134,520 บาท

120,780 บาท
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(7) นิติกร ระดับ 3 จํานวน
106,210 บาท
อัตราเงินเดือน (
8,700 x 5) + (8,770 x 1) +(8,990 x6) = 106,210 บาท
(8) เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จํานวน
อัตราเงินเดือน (
7,940 x 6) + ( 8,320 x 6) = 97,560 บาท
(9) เจาหนาที่บันทึกขอมูล ระดับ 3 จํานวน
อัตราเงินเดือน (
8,130 x 6) + (8,320 x 6) = 98,700 บาท

97,560 บาท

98,700 บาท

(10) เจาหนาที่ธุรการ ระดับ 1 จํานวน
70,380 บาท
อัตราเงินเดือน (
5,760 x 6) + ( 5,970 x 6) = 70,380 บาท
( ( 1 ) – ( 10 )ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
(11) เงินประจําตําแหนงของผูบริหาร (นักบริหาร อบต. 7) จํานวน 42,000 บาท
เดือนละ (3,500
x 12) = 42,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
(12) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
(13) คาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
เงินคาตอบแทนรายเดือน
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
เงินคาตอบแทนพิเศษ

119,270 บาท

จํานวน
144,000 บาท
( 8,500 x 12 ) = 102,000 บาท
(
1,750 x 12 ) = 21,000 บาท
( 1,750
x 12 ) = 21,000 บาท

(14) คาตอบแทนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 2 คน จํานวน 153,600 บาท
เงินคาตอบแทนรายเดือน
( 4,650
x 2 x 12) = 111,600 บาท
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง
(875 x 2 x 12 ) = 21,000 บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษ
(875
x 2 x 12 ) = 21,000 บาท
(15) คาตอบแทนเลขานุการผูบ ริหารองคการบริหารสวนตําบล ( 6,000 x 12) = 72,000
( ( 13) - ( 15 ) ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)

บาท
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คาจางประจํา
ประเภท คาจางลูกจางประจํา
ตัง้ ไว 106,080 บาท
เพือ่ จายเปนคาจางลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
(1) นักการภารโรง
จํานวน 88,080 บาท
อัตราคาจาง ( 7,260 x 6) + ( 7,420 x 6) = 88,080 บาท
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
(2) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)

18,000 บาท

1.2 หมวด คาจางชั่วคราว
ตั้งไว 514,560 บาท
เพื่อจายเปนคาจางลูกจางชั่วคราว ( ลูกจางตามภารกิจ) จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) พนักงานขับรถยนต
จํานวน 82,320 บาท
อัตราคาจาง
( 6,860x 12) = 82,320 บาท
(2) ผูช ว ยเจาหนาทีธ่ รุ การ จํานวน
อัตราคาจาง ( 5,760x 12) = 69,120 บาท

69,120 บาท

เพือ่ จายเปนคาจางลูกจางชัว่ คราว จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(3) นักการภารโรง
จํานวน 1 คน
จํานวน 60,960 บาท
เงินเดือน
5,080 บาท/เดือน ( 5,080x 12) = 60,960 บาท
(4) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 คน
จํานวน 121,920 บาท
เงินเดือน
5,080 บาท/เดือน ( 5,080x12x2) = 121,920 บาท
(5) คนงานทัว่ ไป
จํานวน 1 คน
จํานวน 60,960 บาท
เงินเดือน 5,080 บาท/เดือน ( 5,080 x 12) = 60,960 บาท
(6) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
119,280 บาท
((1)- ( 5 ) ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
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แยกเปน

1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

ตัง้ ไวรวม 4,987,781 บาท

คาตอบแทน
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก

1,973,440 บาท

(1) คาตอบแทนประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 8,500 บาท/เดือน
(8,500 x 12 x 1) = 102,000 บาท
(2) คาตอบแทนรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 6,370 บาท/เดือน
(6,370 x 12 x 1) = 76,440 บาท
(3) คาตอบแทนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 28 คน 5,100 บาท/เดือน
(
5,100 x 12 x28) = 1,713,600 บาท
(4) คาตอบแทนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 5,950 บาท/เดือน
(5,950 x 12 x 1) = 71,400 บาท
(5) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
ตัง้ ไว
(
(1)-(5) ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)

10,000 บาท

1.3.2 ประเภท คาเบีย้ ประชุม
ตัง้ ไว
90,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยประชุมใหแกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 30 คน ประมาณ 15 ครัง้
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.3 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา ตัง้
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.4 ประเภท คาเชาบาน ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)

10,000 บาท
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1.3.5 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะกรรมการบริหาร
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.6 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตัง้ ไว
80,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหาร
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.7 ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป)
ตัง้ ไว
350,000 บาท
เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หนา 75)

(
(
(4)
(5)

คาใชสอย
1.3.8 ประเภท รายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
ตัง้ ไว
400,000 บาท
(1) คารับวารสารและสือ่ สิง่ พิมพตา ง ๆ
2) คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาถายเอกสารและขอบังคับตาง ๆ
3) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ
คาโฆษณาและเผยแพร
คาจางเหมาบริการอืน่ ๆ
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)

1.3.9 ประเภท รายจายเพือ่ บํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสนิ
ตัง้ ไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุอุปกรณเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน
5,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
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1.3.10 ประเภท รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธกี าร
ตัง้ ไว 50,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) คารับรองในการเลีย้ งรับรองขององคการบริหารสวนตําบล
แยกเปน
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่
ไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย
หรือการประชุมระหวาง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับหนวยงานอืน่
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.11 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
ตัง้ ไว
979,341 บาท
เพือ่ จายเปน
(1) คาใชจายในการเลือกตั้ง สําหรับจายเปนคาใชจายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 30,000 บาท
(2) คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ กั และ
คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางคณะผูบ ริหาร และสมาชิกสภา จํานวน
120,000 บาท
(3) คาของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ทีม่ คี วามจําเปนและ
ความเหมาะสม
จํานวน 10,000 บาท
(4) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา สําหรับพิธกี ารวันสําคัญตาง ๆ
ตามวาระและโอกาสที่จําเปน และมีความสําคัญ จํานวน
10,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
(5) คาเบี้ยเลี้ยงสําหรับเจาหนาที่ในการปรับปรุงสะพานขามลําหวยปากดาว
จํานวน 14,341 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงแกเจาหนาที่ในการปรับปรุงสะพานขามลําหวยปากดาว
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
(6) คาใชจา ยในการดําเนินงานศูนยกชู พี กูภ ยั
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงแกหนวยกูชีพ กูภัย
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 หนา 65)
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(7) โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุเทศกาลปใหมและสงกรานต จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการตั้งจุดตรวจชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 หนา 66)
(8) คาใชจา ยในการจัดงานตาง ๆ ซึง่ เปนวันสําคัญทางราชการ เชน วันสงกรานต วัน
เขาพรรษา วันลอยกระทง วันปยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เปนตน
จํานวน 50,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(9 ) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร อบต.โพนเพ็ก จํานวน 60,000 บาท
เพือ่ เปนคาใชจา ยตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร อบต.โพนเพ็ก
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หนา 75)
(

10 ) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน
90,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดินแมทั้งประเทศปลูกตนไมถวาย
77 แสนตน
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หนา 71)
( 11 ) โครงการฝกอบรมพนักงานดานการใหบริการประชาชน จํานวน20,000 บาท
เพือ่ เปนคาใชจา ยตามโครงการฝกอบรมพนักงานดานการใหบริการประชาชน
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หนา 75)
( 12 ) โครงการจัดประชุมประชาคมตําบลโพนเพ็ก
จํานวน 120,000 บาท
เพือ่ เปนคาใชจา ยตามโครงการจัดประชุมประชาคมตําบลโพนเพ็ก
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 หนา 77)
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( 13) โครงการจัดจางนักเรียน / นักศึกษามีงานทําระหวางปดภาคเรียน
จํานวน
60,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดจางนักเรียน / นักศึกษามีงานทําระหวางปดภาคเรียน
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หนา 54)
(14 ) โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.และ กชช.2 ค พรอมประมวลผล
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ.และ กชช.2 ค พรอมประมวลผล
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หนา 54)
(15) โครงการอนุรกั ษปา และปองกันไฟปา จํานวน
150,000 บาท
เพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยงแกอาสาสมัครปองกันไฟปา
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 หนา 71)
(16) โครงการอบรมสงเสริมอาชีพแกผวู า งงาน จํานวน
50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมอาชีพแกผูวางงาน
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หนา 54)

คาวัสดุ

1.3.12 ประเภท วัสดุสาํ นักงาน
ตัง้ ไว
80,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาซือ้ สิง่ ของเครือ่ งใชตา ง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.13 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาจัดซือ้ หลอดไฟฟา สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
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1.3.14 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาสิง่ ของเครือ่ งใชตา ง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.15 ประเภท วัสดุกอ สราง ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน สี ปูนซีเมนต กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.16 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตัง้ ไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาฟลม สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.17 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตัง้ ไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.18 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง ตัง้ ไว
เพือ่ จายเปนคาแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้าํ มันเบรก เปนตน
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)

30,000 บาท

1.3.19 ประเภท คาวัสดุเชือ้ เพลิงและหลอลืน่ ตัง้ ไว
600,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเบนซิน ดีเซล แกสหุงตม ถาน น้ํามันเครื่อง น้ํามันจรบี เปนตน
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.20 ประเภท วัสดุการเกษตร ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนคาสารเคมี ทรายอะเบท เปนตน
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)

90,000 บาท

1.3.21 ประเภท คาวัสดุอน่ื ๆ ตัง้ ไว
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีการงบประมาณ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
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1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค
ตั้งไวรวม 230,000 บาท
แยกเปน
1.4.1 ประเภท คาไฟฟา ตัง้ ไว
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.4.2 ประเภท คาน้าํ ประปา ตัง้ ไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.4.3 ประเภท คาโทรศัพท ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการบริหารสวนตําบล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)
100,000 บาท
1.4.4 ประเภท คาเชาบริการทางดานโทรคมนาคม ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนคาบริการอินเตอรเน็ตตําบล
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป)
1.4.5 ประเภท คาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซือ้ ดวงตราไปรษณียากร
คาเชาตูไ ปรษณีย
ตัง้ ไว
10,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.5 หมวดเงินอุดหนุน
ตัง้ ไวรวม 590,100 บาท
1.
5.1 อุดหนุนทีท่ าํ การปกครองอําเภอมัญจาคีรี ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและติดเชื้อ HIV.
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสารณสุขและปรากฏในแผนพัฒนา
สามป ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หนา 56)
1.5.2 อุดหนุนทีท่ าํ การปกครองอําเภอมัญจาคีรี
ตัง้ ไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในศูนยปองกันยาเสพติดจังหวัดขอนแกน
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 หนา 66)
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1.5.3 อุดหนุนสถานีตาํ รวจภูธรมัญจาคีรี
ตัง้ ไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชุมชนสัมพันธปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 หนา 66)
1.5.4 อุดหนุนทีท่ าํ การปกครองอําเภอมัญจาคีรี
ตัง้ ไว
80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอมัญจาคีรี
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 หนา 66)
1.5.5 อุดหนุนกลุม อาชีพตําบลโพนเพ็ก ตัง้ ไว
150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอุดหนุนกลุมอาชีพภายในตําบลโพนเพ็ก ดังนี้
1. เครือขายศูนย OTOP ตําบลโพนเพ็ก จํานวน 100,000 บาท
2. กลุม พัฒนาสตรีแมบา นตําบลโพนเพ็ก จํานวน 50,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หนา 54)
1.5.6 อุดหนุนทีท่ าํ การปกครองอําเภอมัญจาคีรี ตัง้ ไว
20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
1.5.7 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอําเภอมัญจาคีรี ตั้งไว 10,000 บาท
เพื่อเปนคาปรับปรุง บํารุงรักษาศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอําเภอมัญจาคีรี
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 หนา 76)
1.5.8 อุดหนุนทีท่ าํ การปกครองอําเภอมัญจาคีรี
ตัง้ ไว
5,000 บาท
เพื่อใชจายในกองทุนชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงอําเภอมัญจาคีรี
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 หนา 50)
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1.5.9 สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.โพนเพ็ก ตัง้ ไว 150,000 บาท
เพือ่ สําหรับสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานโดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ
อสม. ในเขตชุมชน/หมูบานละ 10,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 หนา 52)
1.5.10 อุดหนุนศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจําตําบล

ตัง้ ไว 100,000 บาท

เพื่อใชจายในศูนยบริการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจําตําบล
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนและ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หนา 55)
1.5.1

1 อุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหารและสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตัง้ ไว 5,100 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบริหารและสมาชิก อปท.
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 75)

2. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 565,500 บาท
หมวดคาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
ตัง้ ไว
565,500 บาท
แยกเปน
ครุภัณฑ
(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ ตัง้ ไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กวา 5,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
2.1 ประเภท ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
ตัง้ ไว 515,500 บาท
(1) รถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน จํานวน
515,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดหารถยนตบรรทุกขนาด 1 ตัน เพื่อจัดทําเปนรถยนตพยาบาลขั้นพื้นฐานที่ใช
ในงานกูชีพพรอมอุปกรณ
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 หนา 65)
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 53
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
หนวยงาน สวนการคลัง

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

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น ตั้งไวรวม

2,007,720 บาท

แยกเปน
1. รายจายประจํา ตัง้ ไว
1,957,720
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว 829,320
แยกเปน
เงินเดือน
ประเภท เงินเดือนพนักงาน ตัง้ ไว
688,920
เพือ่ จายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5 อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารงานคลัง ( หัวหนาสวนการคลัง ) ระดับ 7 จํานวน
192,600
อัตราเงินเดือน (
15,780 x 2 ) + (15,840 x 4 ) + (16,280 x 6) = 192,600 บาท
(2) เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 4 จํานวน
อัตราเงินเดือน (10,190
x 6 ) + ( 10,420 x 6 ) = 123,660 บาท

บาท
บาท

บาท
บาท

123,660 บาท

(3) เจาพนักงานจัดเก็บรายได ระดับ
4 จํานวน
127,030 บาท
อัตราเงินเดือน (10,420
x 6) + (10,660 x 1) + (10,770 x 5) = 127,030 บาท
(4) เจาหนาที่พัสดุ ระดับ
อัตราเงินเดือน (8,170

3 จํานวน
x 6 ) + (8,360 x 6) = 99,180 บาท

(5) เจาหนาที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จํานวน
อัตราเงินเดือน (5,760
x 6 ) + (5,970 x 6 ) = 70,380 บาท

99,180 บาท

70,380 บาท

(6) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
76,070 บาท
( (1)-(6) ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
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คาจางประจํา

ประเภท คาจางลูกจางประจํา ตั้งไว 140,400
เพื่อจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
( 1 ) เจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี จํานวน
128,940 บาท
อัตราเงินเดือน (10,640
x 6 ) + ( 10,850 x 6 ) = 128,940 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )

บาท

(2) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
11,460 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
1.2 หมวดคาจางลูกจางชั่วคราว
ตั้งไวรวม 98,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจางชั่วคราว ( พนักงานจางตามภารกิจ ) จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
( 1 ) ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน
69,120 บาท
อัตราเงินเดือน
= (5,760 x 12) = 69,120 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
(2) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
29,280 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม
1,030,000 บาท
คาตอบแทน
1.3.1 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ตัง้ ไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
1.3.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
1.3.3 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )

70,000 บาท
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1.3.4 ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป)
ตัง้ ไว 170,000 บาท
เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หนา 75)
คาใชสอย
1.3.5 ประเภท รายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ
ตัง้ ไว
550,000 บาท
เพื่อจายเปนคา
(1) คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คาโฆษณาเผยแพร ฯลฯ จํานวน 50,000 บาท
(2) คาจางเหมาจัดทําแผนที่ภาษีแมบท และทะเบียนทรัพยสินดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมศิ าสตร จํานวน 500,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 หนา 61)

เพื่อจายเปน

1.3.6 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว 30,000 บาท
(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุอุปกรณเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน
5,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
1.3.7 ประเภท รายจายเกีย่ วกับการรับรองและพิธกี าร
ตัง้ ไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่ไดรับ
แตงตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหวาง อปท. กับ อปท. หรือ อปท. กับหนวยงานอืน่
(ตั้งจายจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
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1.3.8 ประเภท รายจายเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ มเขาลักษณะกับรายจายหมวดอืน่ ๆ
ตัง้ ไว
70,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) คาใชจายเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะและคาเชาที่พักและ
คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
จํานวน 50,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
(2) โครงการประชาสัมพันธและจัดเก็บภาษีป 2553
จํานวน 20,000 บาท
เพือ่ ใชจา ยเปนคาดําเนินการโครงการประชาสัมพันธและจัดเก็บภาษีป 2553
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไปและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 หนา 76)
คาวัสดุ

1.3.9 ประเภท วัสดุสาํ นักงาน
ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุตางๆ เชน กระดาษ ฯลฯ
( ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนบริหารทัว่ ไป )

40,000 บาท

1.3.10 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตัง้ ไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาฟลม พูกัน สีและกระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
1.3.11 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตัง้ ไว
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
( ตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป )
1.4 หมวดสาธารณูปโภค ตัง้ ไว
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไว

- บาท
- บาท
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2. รายจายเพือ่ การลงทุน
ตัง้ ไว
50,000 บาท
หมวดคาครุภณ
ั ฑ ทีด่ นิ และสิง่ กอสราง
ตัง้ ไว
50,000 บาท
แยกเปน
ครุภัณฑ
(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณ
ั ฑ
ตัง้ ไว
50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กวา 5,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารทัว่ ไป)
****…………………………………*****
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 53
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
หนวยงาน สวนโยธา
**************************************
ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น ตั้งไว

แยกเปน
1. รายจายประจํา ตั้งไวรวม
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
แยกเปน
ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
( 1 ) นักบริหารงานชาง ( หัวหนาสวนโยธา ) ระดับ 6
จํานวน
อัตราเงินเดือน ( 15,410
x 6 ) + ( 16,110 x 6 ) = 189,120 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )

1,542,590 บาท
721,890 บาท
303,490 บาท
303,490 บาท
189,120 บาท

( 2 ) นายชางโยธา ระดับ 3 จํานวน
96,370 บาท
อัตราเงินเดือน (
7,890 x 1 ) + (7,940 x 5 ) (8,130 x 6 ) = 96,370 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
(3) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )

18,000 บาท

1.2 หมวดคาจางลูกจางชั่วคราว
ตั้งไว
98,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหกับลูกจางชั่วคราว ( พนักงานจางตามภารกิจ ) จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
( 1 ) ผูช ว ยชางโยธา จํานวน
69,120 บาท
อัตราคาจาง (5,760
x 12 ) = 69,120 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
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(2) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
1.3 หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ ตั้งไวรวม
คาตอบแทน
1.3.1 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล
( ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
1.3.2 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
( ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )

29,280 บาท

320,000 บาท
40,000 บาท

20,000 บาท

1.3.3 ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป)
ตัง้ ไว 90,000 บาท
เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป)
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หนา 75)
คาใชสอย
1.3.4 ประเภท รายจายเพือ่ ใหไดมาซึง่ บริการ ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมคาลงทะเบียนตาง ๆ คาโฆษณาเผยแพร ฯลฯ
( ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานงานเคหะชุมชน)

เพื่อจายเปน

1.3.5 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน ตั้งไว

40,000 บาท

20,000 บาท

(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุอุปกรณเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไมเกิน
5,000 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน)
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1.3.6 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะกับรายจายหมวดอื่น ๆ
ตัง้ ไว
40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยงคาพาหนะและคาเชาที่พักและ
คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
คาวัสดุ

1.3.7 ประเภท วัสดุสาํ นักงาน ตัง้ ไว
10,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาจัดซือ้ วัสดุตา ง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ปากกาเขียนแบบ เพรสเขียนแบบฯลฯ
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
1.3.8 ประเภท วัสดุกอสราง
ตัง้ ไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางตาง ๆ เชน เครื่องวัดขนาดเล็ก ไดแก เวอรเนียสแตนเลส ,
ตลับเมตร
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
1.3.9 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร ตัง้ ไว
เพื่อจายเปนคาฟลม พูกัน สีและกระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )

10,000 บาท

1.3.10 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตัง้ ไว 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน)
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตัง้ ไวรวม
- บาท
1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไวรวม
- บาท
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2. รายจายเพื่อการลงทุน ตั้งไว
รวม 820,700 บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตัง้ ไว 820,700 บาท
ครุภัณฑ
(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กวา 5,000 บาท
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน )
2.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน
ตัง้ ไว 10,700 บาท
(1) จัดซือ้ โตะทํางาน จํานวน 1 ตัว ตัง้ ไว
2,700 บาท
เพือ่ จายเปนคาจัดซือ้ โตะทํางาน ขนาดกวาง 0.60 ม. ยาว 1.20 ม. สูง 0.75 ม. จํานวน 1 ตัว
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
(2) จัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว ตัง้ ไว
2,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะคอมพิวเตอร จํานวน 1 ตัว
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
(3) จัดซื้อเกาอี้สํานักงาน จํานวน 1 ตัว ตัง้ ไว
1,500 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน แบบมีลอเลื่อนพรอมพนักพิงตามแบบที่จําหนายตามทองตลาด
จํานวน 1 ตัว
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
(4) จัดซื้อเครื่องพิมพปริ๊นเตอร จํานวน 1 เครือ่ ง ตัง้ ไว
4,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพปริ๊นเตอร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ความละเอียด 4800
×1200 dpi
- ความเร็วในการพิมพ ขาว-ดํา 22 แผน/นาที สี 17 แผน/นาที
- ความละเอียดสแกน 600
×1200 dpi
(ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชนและปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
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ที่ดิน และสิ่งกอสราง
(1) กอสรางอาคารศูนยกูชีพ อบต.โพนเพ็ก ตัง้ ไว
180,000 บาท
เพื่อเปนคากอสรางอาคารศูนยศูนยกูชีพ ประจํา อบต.โพนเพ็ก ขนาด กวาง 3.00 ม. ยาว 7.00 ม.
สูง 2.50 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 21 ตร.ม. ( รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด )
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3 หนา 65)
(2) กอสรางบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย 84 พรรษา ตัง้ ไว
100,000 บาท
เพื่อกอสรางบานทองถิ่นไทย เทิดไทองคราชันย 84 พรรษา ใหกับคนจนที่ขึ้นคนจนทะเบียนไว
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร พรอมหองน้าํ 1 หอง ( รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด )
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะชุมชน และปรากฏในแผนพัฒนา 3 ป
ยุทธศาสตรที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 หนา 57 )
(3) คาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
ตัง้ ไว 500,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มี
วงเงินเกินกวา 5,000 บาท เชน คาปรับปรุงระบบระบายน้ํา คาปรับปรุงถนนเชื่อมระหวาง
หมูบ า น ฯลฯ
( ตัง้ จายจากเงินรายได 260,520 บาท เงินอุดหนุนทัว่ ไป 239,480 บาท ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาและปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 3 แนวทางการ
พัฒนาที่ 3.2 หนา 63 )
***…………………………………***
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รายละเอียดงบประมาณรายจายทัว่ ไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25 53
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
หนวยงาน สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

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

ตั้งงบประมาณรายจายไวทั้งสิ้น

ตั้งไว 5,864,720

บาท

แยกเปน
1. รายจายประจํา
ตั้งไว
5,779,720 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา
ตั้งไว
329,520 บาท
แยกเปน
เงินเดือน
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ตั้งไว
329,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา ดังนี้
(1) นักบริหารการศึกษา ระดับ 6
จํานวน
189,120 บาท
อัตราเงินเดือน (
15,410 x 6 ) + (16,110 x 6 ) = 189,120 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(2) นักวิชาการศึกษา ระดับ 5
จํานวน 134,460 บาท
อัตราเงินเดือน (
11,060 x 6 ) + (11,350 x 6 ) = 134,460 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(3) เงินเพิม่ คาครองชีพชัว่ คราว จํานวน
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )

5,940 บาท

1.2 หมวดคาจางชั่วคราว
ตั้งไวรวม 408,480 บาท
เพื่อจายเปนคาจางใหกับพนักงานจางชัว่ คราว ( พนักงานจางตามภารกิจ ) จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
(1) หัวหนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน
95,280 บาท
อัตราเงินเดือน (
7,940 x 12) = 95,280 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
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(
2) ผูด แู ลเด็ก จํานวน 1 คน
จํานวน 79,080 บาท
อัตราเงินเดือน (
6,590 x 12) = 79,080 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(3) ครูผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 1 คน
จํานวน 75,960 บาท
อัตราเงินเดือน (6,330 x 12) = 75,960 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(4) ผูด แู ลเด็ก จํานวน 1 คน
จํานวน 69,120 บาท
อัตราเงินเดือน (
5,760 x 12) = 69,120 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(5) เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
จํานวน 89,040 บาท
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
1.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
ตั้งไวรวม 2,099,920 บาท
คาตอบแทน
1.3.1 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ตัง้ ไว 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
1.3.2 ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
ตัง้ ไว
20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหาร
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
1.3.3 ประเภท เงินประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป)
ตัง้ ไว 120,000 บาท
เพื่อจายเปนประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับพนักงานสวนทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําป)
(ตัง้ จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานการศึกษา และปรากฏในแผนพัฒนาสามป
ยุทธศาสตรที่ 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หนา 75)
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คาใชสอย
1.3.4 ประเภท คาใชจา ยประเภทรายจายใหไดมาซึง่ บริการ ตัง้ ไว
เพือ่ จายเปนคาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ คาโฆษณาเผยแพร ฯลฯ
( ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )

30,000 บาท

1.3.5 ประเภท รายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน
ตัง้ ไว 10,000 บาท
เพื่อใชจายเปน
(1) คาบํารุงรักษาและซอมแซมวัสดุอุปกรณเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ วงเงินไม
เกิน 5,000 บาท
( ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
1.3.6 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะกับรายจายหมวดอื่น ๆ
ตัง้ ไว 400,000 บาท
เพื่อจายเปน
(1) คาใชจา ยเดินทางไปราชการสําหรับเปนคาเบีย้ เลีย้ ง คาพาหนะ คาเชาทีพ่ กั และ
คาใชจา ยอืน่ ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
จํานวน
20,000 บาท
( ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(2) โครงการจัดงานวันผูส งู อายุและงานวันสงกรานต
จํานวน 100,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาจัดงานวันผูส งู อายุและงานวันสงกรานต
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(3) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาติ
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 หนา 49)
(4) โครงการรับ- สงนักเรียนศูนยเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมารถรับ – สงเด็กนักเรียนศูนยเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หนา 47)
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(
5) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตําบลโพนเพ็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตําบลโพนเพ็ก
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(6) โครงการบัณฑิตยนอ ย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการบัณฑิตยนอยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(

10,000 บาท

7) คาใชจายโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ ตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน งานวันพอแหงชาติ
วันแมแหงชาติ,งานวันลอยกระทง ฯลฯ เปนตน
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
คาวัสดุ

1.3.7 ประเภท คาวัสดุสาํ นักงาน
ตัง้ ไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ถังรองน้าํ แสตนเลส กระดาษ แฟม ปากกา ฯลฯ
( ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
1.3.8 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ
ตั้งไว 10,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาจัดซือ้ หลอดไฟฟา สายไฟฟา เทปพันสายไฟฟา ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.9 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว
ตัง้ ไว 20,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาสิง่ ของเครือ่ งใชตา ง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบู ผงซักฟอก ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
1.3.10 ประเภท วัสดุกอ สราง
ตัง้ ไว 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน สี ปูนซีเมนต กระเบื้อง ตะปู ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา)
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1.3.11 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาฟลม สี พูกัน กระดาษเขียนโปสเตอร ฯลฯ
(ตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา)

ตัง้ ไว 10,000 บาท

1.3.12 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร
ตัง้ ไว 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
( ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
1.3.13 ประเภท คาวัสดุอน่ื ๆ
ตัง้ ไว 1,389,920 บาท
เพื่อจายเปน
(1) จัดซื้อนมสําหรับเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 100 คนๆละ 7 บาท จํานวน
280 วัน เปนเงิน 196,000 บาท
(2) จัดซื้อนมสําหรับโรงเรียนในเขตตําบลโพนเพ็กตั้งแตระดับอนุบาล – ชัน้ ประถมศึกษา
ปที่ 6 จํานวน 656 คนๆละ 7บาท จํานวน 260 วัน เปนเงิน 1,193,920 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏในแผน
พัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หนา 47)
1.4 หมวดคาสาธารณูปโภค ตัง้ ไวรวม
1.4.1 ประเภท คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
( ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )
1.4.2 ประเภท คาน้าํ ประปา
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
( ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา )

ตัง้ ไว

10,000 บาท
6,000 บาท

ตัง้ ไว

4,000 บาท

1.5 หมวดเงินอุดหนุน ตัง้ ไว
2,492,600 บาท
(1) อุดหนุนโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 หนา 53)
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(2) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอมัญจาคีรี
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยตามโครงการจัดงานเทศกาลงานไหมและประเพณีผกู เสีย่ วและงานกาชาด
จังหวัดขอนแกน
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(3) อุดหนุนทีท่ าํ การปกครองอําเภอมัญจาคีรโี ครงการเทศกาลดอกกลวยไมปา บานและ
ของดีเมืองมัญจาคีรี
จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเทศกาลดอกกลวยไมปาบานและของดีเมืองมัญจาคีรี
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(4) อุดหนุนคณะกรรมการหมูบ า น
จํานวน 75,000 บาท
เพือ่ จายเปนคาใชจา ยโครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ หมูบ า น
ละ 5,000 บาท จํานวน 15 หมูบาน
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(5) อุดหนุนโรงเรียนหนองไฮแจงบูรณวิทยา จํานวน
170,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาของศูนยเครือขายที่ 14
ตําบลโพนเพ็กและกีฬาเยาวชนตําบลโพนเพ็ก
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 หนา 53)
(6) อุดหนุนโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ตัง้ ไว
1,705,600 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา ดังนี้
(
1) โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา (57 ×13×200) จํานวน 148,200
บาท
(
2) โรงเรียนบานหวยฮวก (40×13×200) จํานวน 104,000 บาท
(
3) โรงเรียนบานนาฮี (34 ×13×200) จํานวน 88,400
บาท
(
4) โรงเรียนหนองไฮแจงบูรณะวิทยา (179×13×200) จํานวน 465,400
บาท
(
5) โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค (105×13×200) จํานวน 273,000
บาท
(
6) โรงเรียนบานโนนคุต (53×13×200) จํานวน 137,800
บาท
(7) โรงเรียนขามปอมราษฎรนุกูล (96×13×200) จํานวน 249,600
บาท
(
8) โรงเรียนหนองหญาปลอง (55×13×200) จํานวน
143,000 บาท
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(9) โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค (สาขาหวยหินเกิ้ง) (37×13×200) จํานวน 96,200 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หนา 47)
(7) อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลโพนเพ็ก
ตัง้ ไว 307,000 บาท
เพือ่ เปนคาใชจา ยตามโครงการสงเสริมอาชีพในโรงเรียน ดังนี้
(
1) โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา จํานวน 10,000
บาท
(
2) โรงเรียนบานหวยฮวก จํานวน 48,000 บาท
(
3) โรงเรียนบานนาฮี จํานวน 48,000 บาท
(
4) โรงเรียนหนองไฮแจงบูรณะวิทยา จํานวน 40,000
บาท
(
5) โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค จํานวน 10,000
บาท
(
6) โรงเรียนบานโนนคุต จํานวน 48,000
บาท
(7) โรงเรียนขามปอมราษฎรนกุ ลู จํานวน 10,000
บาท
(
8) โรงเรียนหนองหญาปลองวิทยา จํานวน 10,000
บาท
(9) โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค (สาขาหวยหินเกิ้ง) จํานวน 48,000
บาท
(10) โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก จํานวน 35,000 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 21 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หนา 54)
(
8) อุดหนุนกลุมอาชีพกลองยาวหมูที่ 2,5,12 จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจายตามโครงการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 3 คณะๆละ
5,000 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(9) อุดหนุนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมัญจาคีรี จํานวน
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการพัฒนาหองสมุดศูนยการเรียนรูชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 หนา 49)
(10)
อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแกน จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งที่ 40
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 หนา 53)

58
(11) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลโพนเพ็ก จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรม ปราชญชาวบานและประเพณีตาง ๆ
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 หนา 51)
(12) อุดหนุนศูนยกฬี าตําบลโพนเพ็ก จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการแขงขันกีฬากับหนวยงานตาง ๆ
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
และปรากฏในแผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 หนา 53)
1.6 หมวดรายจายอื่น ๆ
ตั้งไวรวม 439,200 บาท
1.6.1 ประเภท สนับสนุนคาใชจา ยการบริหารการศึกษา ตัง้ ไว
439,200 บาท
(1) คาวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จํานวน
60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษาแกเด็กเล็ก อัตราคนละ 600 บาท จํานวน 100 คน
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา )
(2) คาพาหนะนําสงเด็กเล็กไปสถานพยาบาล จํานวน
600 บาท
เพือ่ จายเปนคาพาหนะในการนําสงเด็กเล็กไปสถานพยาบาล อัตราคนละ 10 บาท จํานวน 100 คน
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 หนา 49)
(3) คาใชจา ยในการพัฒนาผูด แู ลเด็ก จํานวน
12,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาผูดูแลเด็กเล็ก จํานวน 4 คน ๆ ละ 3,000 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 หนา 75)
(4) สนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก จํานวน
364,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หนา 47)
(5) จัดซื้อถาดหลุม จํานวน 20 ถาด จํานวน
2,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถาดหลุมใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง จํานวน 20 ถาด
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา )
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(6) จัดซื้อแกวน้ําสแตนเลส จํานวน 30 ใบ จํานวน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อแกวน้ําสแตนเลสใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง
จํานวน 30 ใบ
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา )

600 บาท

2. รายจายเพื่อการลงทุน
ตั้งไวรวม 85,000 บาท
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ตัง้ ไว
85,000 บาท
ครุภัณฑ
(1) คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
ตัง้ ไว
10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มีวงเงินเกิน
กวา 5,000 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 หนา 47)
2.1 ประเภท ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน ตัง้ ไว
10,000 บาท
(1) จัดซือ้ ชุดโซฟารับแขก จํานวน 1 ชุด จํานวน
7,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดโซฟารับแขกสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง
จํานวน 1 ชุด
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
(2) จัดซื้อชุดมาหินออน จํานวน 2 ชุด จํานวน
3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดมาหินออนสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง
จํานวน 2 ชุดๆละ 1,500 บาท
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
2.2 ประเภท ครุภณ
ั ฑการศึกษา
ตัง้ ไว 35,000 บาท
(1) จัดซือ้ ชุดชิงชา จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดชิงชาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง โดยมีคุณลักษณะ
ผลิตจากเหล็กยึดติดกันเปนลักษณะของโครงสรางชิงชามีขนาดกวาง 600 ซ.ม. ยาว 280 ซ.ม.
สูง 198 ซ.ม. จํานวน 1 ชุด
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
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(2) จัดซือ้ อุโมงคลอด จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุโมงคลอดสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองหญาปลอง ขนาดกวาง
95 ซ.ม. ยาว 175 ซ.ม. สูง 145 ซ.ม. จํานวน 1 ชุด
( ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไปปรากฏในแผนงานการศึกษาและปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป ยุทธศาสตรท่ี 7 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 หนา 74)
ที่ดินและสิ่งกอสราง
(1) คาบํารุงรักษา และปรับปรุงทีด่ นิ และสิง่ กอสราง ตัง้ ไว
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางใหสามารถใชงานไดตามปกติที่มี
วงเงินเกินกวา 5,000 บาท
( ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในแผนงานการศึกษา )
****……………………………………………….****

61
รายละเอียดงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
รายจายงบกลาง
*********************************
ตัง้ ไวทง้ั สิน้ 3,728,899 บาท

รายจายงบกลาง
แยกเปน
1. ประเภทเงินสํารองจาย
ตั้งไว 761,912 บาท
เพื่อสํารองจายในกิจการที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
2. ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
ตั้งไว 536,987 บาท
2.1 เพื่อตั้งจายสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ตั้งไว 83,915 บาท
2.2 เพื่อตั้งจายสมทบเงินประกันสังคมของลูกจาง ตั้งไว
111,984 บาท
2.3 เพื่อตั้งจายพัฒนาองคความรูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตรสาขาการปกครองทองถิน่ และสาขาอืน่ ๆ กับ
สถาบันการศึกษาที่มีขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนรายจาย
สําหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ทุน เปนเงิน 33,000 บาท และ ระดับปริญญาโทจํานวน
2 ทุนๆละ 60,000 บาท เปนเงิน 120,000 บาท ตัง้ ไว
153,000 บาท
2.4 เพื่อตั้งจายในการสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัยสําหรับ
ผูดูแลเด็ก จํานวน 1 ทุน ตัง้ ไว
40,000 บาท
2.5 เพื่อตั้งจายเงินสมทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ตั้งไว
88,088 บาท
2.6 เพื่อตั้งจายสนับสนุนการสงเคราะหในการจัดการศพผูสูงอายุ,ผูพิการและผูดอยโอกาสตามประเพณี
รายละ 2,000 บาท ตัง้ ไว
60,000 บาท
3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา จํานวน 332 คนๆละ 500 บาท/เดือน ตั้งไว 1,992,000 บาท
4. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 63 คนๆ ละ 500 บาท/เดือน ตั้งไว 378,000 บาท
5. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 10 คนๆละ 500 บาท/เดือน ตั้งไว 60,000 บาท
(ตัง้ จายจากเงินอุดหนุนทัว่ ไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

สรุปรายละเอียดขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552
องคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน
1. ประมาณการรายรับทัง้ หมด 19,852,520 บาท (สิบเกาลานแปดแสนหาหมื่นสองพันหารอยยี่สิบ
บาทถวน)
1.1 รายไดไมรวมเงินอุดหนุนทั้งหมด 8,152,520 บาท (แปดลานเจ็ดแสนหาพันเจ็ดรอยหาสิบ
บาทถวน)
1.2 รายไดหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,700,000 บาท (สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนบาทถวน)
2. ประมาณการรายจายทัง้ หมด 19,852,520 บาท (สิบเกาลานแปดแสนหาหมื่นสองพันหารอยยี่สิบ
บาทถวน)
ประมาณการรายจายสรุปดังนี้
1. รายจายเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่เคยจายจากเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทกําหนดวัตถุประสงค
อาทิเชน
ลําดับที่
รายการตั้งจาย
งบประมาณ
1
คาอาหารเสริม (นม)
953,328.2
คาอาหารกลางวัน
1,490,000.3
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1,992,000.4
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ
342,000.5
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
60,000.6
สนับสนุนพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
150,000.7
เงินจายสนับสนุนศูนยเด็กเล็ก
423,288.2. รายจายแกไขปญหาความเดือดรอนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต อาทิเชน
ลําดับที่
รายการตั้งจาย
1
โครงการแกไขปญหาภัยหนาว
2
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป
3
โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
4
โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ
5
โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
6
โครงการผิตปุยชีวภาพ
7
โครงการจัดเวทีสาธารณะ
8
โครงการสนับสนุนการจัดเก็บจปฐ. และ กชช.2ค. พรอมประมวลผล
9
โครงการอนุรักษปาและปองกันไฟปา

งบประมาณ
99,000.20,000.50,000.50,000.75,000.50,000.60,000.20,000.100,000.-

ลําดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการตั้งจาย
โครงการอบรมขนมไทย
โครงการฝกทบทวนและศึกษาดูงานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬาประจําหมูบาน
โครงการจัดงานวันสําคัญตาง ๆ ของทางราชการ
อุดหนุนกลุมอาชีพสตรีตําบลโพนเพ็ก
อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน
โครงการชวยเหลือเด็กยากจนและดอยโอกาส
สบทบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น

งบประมาณ
50,000.150,000.100,000.100,000.100,000.75,000.50,000.50,000.-

3. รายจายตามนโยบายแหงรัฐ/กระทรวงมหาดไทย/จังหวัด/อําเภอ อาทิเชน
ลําดับที่
1
2

รายการตั้งจาย
โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุเทศกาลปใหมและสงกรานต
โครงการจัดจางนักเรียน / นักศึกษามีงานทําระหวางปดภาค
เรียน

งบประมาณ
90,000.50,000.-

4. รายจายตามแผนงาน/โครงการของ อปท. อาทิเชน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14

รายการตั้งจาย
โครงการ อบต. เคลื่อนที่
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา
โครงการปรับปรุงหองประชุมและตกแตงภายใน
โครงการประชาสัมพันธและจัดเก็บแผนที่ภาษีป 2552
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
กอสรางถนน คสล. หมูที่ 9
กอสรางถนน คสล. หมูท ี่ 14
โครงการจัดงานวันผูสูงอายุและงานวันสงกรานต
โครงการวันเด็กแหงชาติ
โครงการจัดงานวันลอยกระทง
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนตําบลโพนเพ็ก
โครงการรับ-สงนักเรียนศูนยเด็กเล็ก อบต.โพนเพ็ก
โครงการบัณฑิตยนอย

งบประมาณ
30,000.1,600,000.98,000.20,000.100,000.332,300.97,000.100,000.50,000.80,000.20,000.146,400.10,000.-

5. การตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อปท. อาทิเชน
ลําดับที่
1
2
3

รายการตั้งจาย
โครงการศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบนั ฑิตสาขาการศึกษา
ปฐมวัยสําหรับผูดูแลเด็ก
โครงการฝกอบรมบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลโพนเพ็ก
และศึกษาดูงาน
พัฒนาองคความรูในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สําหรับ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลระดับปริญญาตรีจาํ นวน 1
ทุน และระดับปริญญาโทจํานวน 2 ทุน

งบประมาณ
40,000.80,000.153,000.-

6. การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนหนวยงานอื่น อาทิเชน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการตั้งจาย
อุดหนุนศูนยเอดส ฯ
อุดหนุนศูนยปองกันยาเสพติดจังหวัดขอนแกน
อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอมัญจาคีรี
อุดหนุนศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอมัญจาคีรี
อุดหนุนงานพิธี ราชพิธีตาง ๆของอําเภอ
อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางอําเภอมัญจาคีรี
อุดหนุนกองทุนชวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงอําเภอ
มัญจาคีรี
อุดหนุนศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจําตําบล
อุดหนุนสํานักงานเกษตรอําเภอมัญจาคีรี
อุดหนุนโรงเรียนมัธยมโพนเพ็กโครงการแขงขันกีฬาระดับมัธยม
โพนเพ็ก
อุดหนุนเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแกน
อุดหนุนเทศกาลดอกกลวยไมปาบานและของดีมัญจาคีรี
อุดหนุนศูนยเครือขายโพนเพ็กที่ 14 โครงการแขงขันกีฬา
นักเรียนระดับประถมศึกษาและกีฬาเยาวชนโพนเพ็ก
อุดหนุนศูนยเครือขายโพนเพ็กที่ 14 โครงการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี
อุดหนุนศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอมัญจาคีรี

งบประมาณ
40,000.20,000.20,000.80,000.20,000.10,000.5,000.10,000.10,000.5,000.10,000.120,000.150,000.15,000.10,000.-

7. รายจายหมวดเงินงบกลาง 873,852 บาท
8. ขอมูลดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
8.1 เงินสะสมคงคลัง 336,983.62 บาท
8.2 เงินทุนสํารองเงินสะสม 3,284,731.18 บาท

