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รางขอบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ของ

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพิกุล
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลพิกุล จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิกุล
จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดท ราบถึง สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังตอไปนี้
1.สถานะการคลัง
1.1 งบประมารรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555…ณ วันที.่ .30..กันยายน..พ.ศ.2555…องคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้
ณ วันที…่ .28..กันยายน…พ.ศ.2555……..
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น……10,866,561.41……..บาท
1.1.2 เงินสะสม…….4,583,226.24…….บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม………4,809,738.54……….บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน…..6……โครงการ
รวม……..442,090.28………..บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน……1………โครงการ
รวม………618,315………บาท
1.2 เงินกูคงคาง………..-………….บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ....2555…
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น….12,560,036.67……..บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
144,403.09
บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
3,606
บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
118,960.75
บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
7,900
บาท
หมวดรายไดจากทุน
บาท
หมวดภาษีจัดสรร
8,951,063.83
บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
3,334,103
บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
10,322,150.59 บาท
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
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(3) รายจายจริง จํานวน….10,348,178.16….บาท ประกอบดวย
งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
(5) มีการจายเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามหนาที่ จํานวน

3. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการ……………-……………………กิจการ……………-……………………..
ปงบประมาณ พ.ศ…-…. มีรายรับจริง………-………..บาท
กูเงินจากธนาคาร/กสท./อื่นๆ
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล
กําไรสิทธิ
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที…่ …………-………………………….
ทรัพยจํานําจํานวน…………-……………….บาท

741,131
5,475,346
2,809,201.16
833,500
489,000
10,322,150.59
981,383.60

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจายจริง……-…….บาท
จํานวน…………-…………….บาท
จํานวน…………-…………….บาท
จํานวน…………-…………….บาท
จํานวน…………-…………….บาท
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2557

ของ

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญ ญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญ ญัติขึ้นไวโดยความ
เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพิกุล และโดยอนุมัติของนายอําเภอชุมแสง
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เปนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 12,736,000 บาท
ขอ4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุด หนุนทั่วไปเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
12,736,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน
ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
9,418,320
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
70,000
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
496,500
แผนงานสาธารณสุข
160,000
แผนงานสังคมสงเคราะห
52,000
แผนงานเคหะและชุมชน
737,070
แผนงานสรางความเขมแข็งชองชุมชน
169,000
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
285,000
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
876,000
แผนงานการเกษตร
40,000
แผนงานการพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น
งบกลาง
832,110
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น
13,136,000
ขอ6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก
จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
( ลงนาม )…………………………………..………………………..
( นายนิตย ผลจันทร )
นายกองคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อนุมัติ/เห็นชอบ
( ลงนาม )…………………………………………………..
( นายธานินทร วิชิตะกุล)
นายอําเภอชุมแสง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
องคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
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ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 13,136,000 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
รวม 143,000 บาท
 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน 87,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการ
จัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ประเภทภาษีบํารุงทองที่
จํานวน 52,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการ
จัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ประเภทภาษีปาย
จํานวน 4,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการ
จัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
รวม 3,200 บาท
 ประเภทคาปรับผูทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวเทากับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาปรับการผิดสัญญา
จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผา นมา
 ประเภทคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
จํานวน 100 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะมีการขออนุญาตการ
กอสรางเพิ่มขึ้น
 ประเภทคาธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวสูงกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาธรรมเนียมอื่นๆ
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายไดปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
รวม 100,000 บาท
 ประเภทดอกเบี้ย
จํานวน 100,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
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หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รวม
- บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
รวม 11,300 บาท
 ประเภทคาขายแบบแปลน
จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
จํานวน 1,300 บาท
คําชี้แจง ประมาณการไวต่ํากวารายไดปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดจากทุน
รวม
- บาท
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 8,978,500 บาท
 ประเภทภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
 ประเภทภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
จํานวน 5,3000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
จํานวน 1,400,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ
จํานวน 50,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปงบประมาณที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มมากขึ้น
 ประเภทภาษีสุรา
จํานวน 550,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทภาษีสรรพสามิต
จํานวน 1,000,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาภาคหลวงแร
จํานวน 36,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาภาคหลวงปโตรเลียม
จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
จํานวน 600,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง
จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
 ประเภทคาภาษีจัดสรรอื่นๆ
จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 3,900,000 บาท
 ประเภทเงินอุดหนุน
จํานวน 3,900,000 บาท

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ผานมา
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
องคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 13,136,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป แยกเปน
ดานบริหารทั่วไป (00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

ตั้งงบประมาณรวม 9,418,320 บาท แยกเปน

งานบริหารทั่วไป (00111)

รวม 7,689,530 บาท

งบบุคลากร (520000)
รวม 4,601,200 บาท
 หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
รวม 2,459,880 บาท
 ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)
จํานวน 495,840 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)


 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (210200)

จํานวน 38,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก(210300)

จํานวน 38,400 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

(210400)

จํานวน 82,560 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

(210600)
จํานวน 1,804,680 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก ประธานสภา ฯ, รองประธานสภา ฯ, สมาชิกสภา ฯ และเลขานุการสภาฯ
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป ( 00111)
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 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)

รวม 2,141,320 บาท
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 1,278,600 บาท
เพื่อ จา ยเปน เงินเดือนใหแกพนั กงานสวนตํ าบลและพรอ มทั้ งเงินปรั บปรุงเงินเดื อนทุกตํา แหนงของ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพิกุลตามที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และตําแหนงที่วางอยู ตาม
กรอบอัตรากําลังเมื่อไดมีการบรรจุ หรือ โอน ยาย รวมถึงตําแหนงที่อาจกําหนดขึ้นใหมแลวไดรับการบรรจุแ ตงตั้ง
โอน ยาย เชน ตําแหนงดังตอไปนี้
- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
- นิติกร
- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
- นักพัฒนาชุมชน
- เจาพนักงานธุรการ
ฯลฯ
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
จํานวน 210,720 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล และหรือเงินเพิ่มอื่นๆตามที่กฎหมาย
หรื อระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งกําหนดให ได รับ โดยตั้ งจ ายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)


ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 184,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิ นประจํา ตํา แหน งของปลัด องคการบริห ารสวนตํ าบล รองปลัด อบต. และหัว หนา สวน
(หั วหน า สวนราชการที่ มีฐานะเที ย บเท ากอง) ที่ ดํารงตํา แหนง ในระดับ 6 ขึ้ นไป ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
ในการประชุ มครั้ ง ที่ 4/2556 เมื่ อ วั นที่ 18 เมษายน 2556 พร อมทั้ ง ถ า มี ก ารแกไขเพิ่ มเติ ม โดยตั้ ง จายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)


 ประเภทคาจางลูกจางประจํา (220400)

จํานวน 123,360 บาท
เพื่ อจ ายเป นคาจ างประจํ าให แกลู กจ างประจํ า จํ านวน 1 อั ต รา โดยตั้ ง จายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ

ของลูกจางประจํา (220500)
จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา และหรือเงินเพิ่มอื่นๆตามที่กฎหมายหรือ
ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งกํา หนดให ไ ด รับ โดยตั้ ง จ ายจากเงิ น รายได ปรากฏในแผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (220600)

จํานวน 203,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน
ปลัด องค การบริ หารสวนตําบลทั้ งปจจุบันและเพิ่ มเติ ม (ถา มี) โดยตั้ง จายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)

จํานวน 123,240 บาท
เพื่อจ ายเป นเงินเพิ่มการครองชี พชั่วคราวของพนักงานจาง และหรื อเงิน เพิ่มอื่ นๆตามที่กฎหมายหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหไดรับ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ว ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
 งบดําเนินการ (530000)

รวม 2,657,080 บาท
 หมวดคาตอบแทน (531000)
จํานวน 819,000 บาท
 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ( 310100)
จํานวน 673,200 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
จํานวน 353,200 บาท
เพื่ อ จ า ยเป นเงิ นประโยชน ต อบแทนอื่ นเป น กรณี พิเ ศษ สํ า หรั บ พนั กงานส วนตํ า บล ลู ก จ า งประจํ า
ตลอดจนพนักงานจางที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดฯ ตามหลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการที่ เ กี่ย วของ
หรือกําหนดใหจายได โดยตัง้ จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่ว ไป
(00111)
(2) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ ายเปนเงินค าตอบแทนผูมาปฏิ บัติราชการอั นเปนประโยชนตอองค การบริห ารส วนตํ าบล เช น
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา คาตอบแทนคณะกรรมการ
การเปดซองประกวดราคา ตามที่ไดรับการแตงตั้ง หรือคาตอบแทนกรรมการอื่นๆ ที่มีระเบียบกําหนดใหสามารถ
เบิก จา ยคา ตอบแทนไดต ามที่กฎหมายกํา หนด ฯลฯ โดยตั้ งจ ายจากเงิ นอุดหนุ นทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111 )
(3) เพื่อจายเปนเงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแต งตั้ งให ปฏิบั ติหน าที่ ในการเลือกตั้ง เช น ผูอํานวยการเลือกตั้ ง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง นายอําเภอ นายทะเบีย นอําเภอหรือนายทะเบีย นทองถิ่น
อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรบการแตงตั้งใหชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้ง คาอาหารทํา
การในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง รายจายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือกําหนดใหจายได โดยตั้งจายจากเงินรายได จํานวน 200,000 บาท และ
เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป (00110) งานบริหารทั่ว ไป
(00111)
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 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิ นค าตอบแทนของพนั กงาน ลู กจ างประจํ า พนักงานจ างและผู มาปฏิบัติ ราชการที่เปนการ
ชวยเหลือราษฎรในเขต อบต. ตามที่ไดรับการอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทคาเชาบาน (310400)

จํานวน 100,800 บาท
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเชาที่อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่เบิกได โดยตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และนายก อบต.พิกุล ตามสิทธิ
ที่เบิกได โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)

จํานวน20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และนายก อบต.พิกุล
ตามสิทธิที่เบิกได โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 1,191,080 บาท
 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 925,080 บาท
เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ ไดแ ก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบีย นตาง ๆในการ
ฝกอบรมสัมมนาทั้ งในและนอกประเทศของพนักงานสวนตําบล ลู กจางประจํา พนั กงานจาง ผู บริหาร สมาชิกสภาฯ
ตลอดจนผูไดรับการแตงตั้งใหไปอบรมสัมมนา
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชนกําจัดปลวก หรืออื่นๆ
- คาบริการติดตั้งโทรศัพท ติดตั้งประปา ติดตั้งไฟฟา
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาตัดหญา คาลางรูป คาจางเหมาแรงงานคน หรือ คาจางเหมา
บริการอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาหนังสือพิมพและวารสารหนังสือเพื่อรองรับผูมาติดตองาน
- คาเบี้ยประกัน
- คาโฆษณาและเผยแพร
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ฯลฯ
โดยตั้งจายจากเงินรายไดจํานวน 225,080 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 700,000 บาท ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
จํ า นวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ ม คาของขวัญ คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง คารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของซึ่งรวม
ตอนรั บ โดยตั้ งจ ายจากเงิ นอุดหนุ นทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป (00110) งานบริ ห ารทั่ว ไป
(00111)
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้
ตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ
จํานวน 10,000 บาท
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(3) คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เปนตน และคาใชจายอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้
จํานวน 10,000 บาท
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลัก ษณะรายจายหมวดอื่ นๆ (320300)
จํานวน 206,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการเลือกตั้ง
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และ
กรณีอื่น ๆ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผูแ ทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามแนวทางหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดวน ที่ มท 0890.4/ว 1932 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่
มท 0890.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 โดยดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติฯ โดยตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน 50,000 บาท และ เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.67 ขอ 1
(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่ไดรับการอนุมัติ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คา พาหนะ
คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา
พนักงานจาง คณะผูบริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ หรือ ผูที่ไดรับการอนุมัติใหป ฏิบัต ิเ กี่ย วกับ การไปราชการตา งๆ
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(3) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา
จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตาม
วาระและโอกาสที่จําเปนและมีค วามสําคัญ โดยตั้ งจ ายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ว ไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(4) คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเปนคาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามความจําเปน
และเหมาะสม โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (320400) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล
เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่ องพิมพดีด เครื่ องอัดสําเนา เครื่องถ ายเอกสาร เครื่ องปรั บอากาศ ตู โต ะ
รถจักรยานยนต รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนหมอกควัน ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 3

 หมวดคาวัสดุ (533000)

รวม 235,000 บาท
 ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงเหลืองเฉลิมพระชนมพรรษา
เครื่องโทรศัพท มูลี่ น้ําดื่มสําหรับบริการประชาชน และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา สวิทชไฟฟา เบรกเกอร สายไฟ เทปพันสายไฟฟา ตลับ
สายไฟ ไมโครโฟน และอื่น ๆ ที่เ ขาประเภทรายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงิ นอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (330300)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน ถังขยะ แปรงไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํา ดื่มที่ซื้อจาก
เอกชน และอื่นๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ว ไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก , ยางใน ,น้ํามันเบรก, แบตเตอรี่,หัวเทียนและอื่นๆ
ทีเ่ ขารายจายนี้ สําหรับครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลตามความจําเปน โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800)
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้าํ มันหลอลื่น ฯลฯ
สําหรับใชในรถยนต รถจักรยานยนต รถแบคโฮ เครื่องสูบน้ํา เครื่องยนต เครื่องจักรกลตางๆ หรือรถอื่นๆ ของ อบต. เอง หรือ
ของหนวยงานอื่น หรือ ของประชาชน ที่สนับสนุน หรือ ชวยเหลือ กิจกรรมงานตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิกุล
ตามความจําเปน โดยตั้งจายจากเงินรายไดจํานวน 50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)

จํานวน
5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน
ฟลม รู ปสีหรือขาวดํ า ที่ได จากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ เปนตน และอื่นๆที่เข ารายจายนี้ โดยตั้ งจายจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผนดิสก เทปบันทึกเสียง และอื่น ๆ ที่
เขารายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)

 คาสาธารณูปโภค (534000)

รวม 412,000 บาท
 ประเภทคาไฟฟา (340100)
จํานวน 340,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพิกุล โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทคาน้ําประปา (340200)

จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพิกุลและคาน้ําประปาอื่น โดยตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทคาบริการโทรศัพท (340300)

จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและคาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตํา บลพิกุล
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทคาบริการไปรษณีย (340400)

จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย โดยตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
 ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (340500)

จํานวน 12,000 บาท
เพื่ อจ ายเป น ค า ใช จายในการให บ ริ การด านการบํา รุ งดู แ ลระบบเว็ ป ไซด ข อง อบต. โดยตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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 งบลงทุน

รวม
รวม
จํานวน
จํานวน

 หมวดคาครุภัณฑ (541000)
 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (410100)

100,000
100,000
100,000
100,000

บาท
บาท
บาท
บาท

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง
ราคานี้ตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ป 2556
โดยมีรายละเอียดดังนี้ เครื่องถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว – ดําหรือสี
1. ความเร็วที่กําหนดเปนความเร็วในการถายไมต่ํากวา20 แผนตอนาที
2. เปนระบบมัลติฟงสชั่น
3. เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได
โดยตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 2
 งบเงินอุดหนุน (560000)

 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
 ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(610100)

รวม 331,250 บาท
รวม 331,250 บาท
จํานวน 13,000 บาท

เพื่ออุดหนุนหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
(1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลพันลาน
จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
สําหรับใชในการดําเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.66ขอ 9
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)

จํานวน 318,250 บาท

เพื่ออุดหนุนหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
(1) อุดหนุนกิจการการจัดงานรัฐพิธีใหแกที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสง
จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอําเภอชุมแสง ประจําป 2557 ตามที่รองขอรับการ
สนับสนุนและไดรับการอนุมัติโครงการ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.66 ขอ 9
(2) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง
จํานวน 300,250 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเพิ่มขนาดหมอแปลงไฟฟาในบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพิกุล โดยตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป
รายละเอียด น.66 ขอ.9
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งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 1,728,790 บาท

 งบบุคลากร (520000)
รวม 1,157,040 บาท
 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม 1,157,040 บาท
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 681,720 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนทุกตําแหนงของสวน
การคลังตามที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และตําแหนงที่วางอยูตามกรอบอัตรากําลังเมื่อไดมีการบรรจุ หรือ
โอน ยาย รวมถึงตําแหนงที่อาจกําหนดขึ้นใหมแลวไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย เชน ตําแหนงดังตอไปนี้
- หัวหนาสวนการคลัง
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี
- เจาพนักงานพัสดุ
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได
ฯลฯ
โดยตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)

จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลสวนการคลัง และหรือเงินเพิ่มอื่นๆตามที่
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหไดรับ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
 ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)

จํานวน 42,000 บาท
เพื่ อ จ ายเป นเงิ นประจํ า ตํ า แหนง หั วหน า ส วน (หั วหน า ส วนราชการที่ มี ฐานะเทีย บเท ากอง) ที่ ดํ ารง
ตําแหนงในระดับ 6 ขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ในการประชุม ครั้ งที่ 4/2556 เมื่ อวั นที่ 18 เมษายน
2556 พร อ มทั้ ง ถ า มี การแก ไขเพิ่ม เติ ม โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (220600)

จํานวน 266,040 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง
ทั้งป จจุ บั นและเพิ่ มเติ ม (ถ ามี ) โดยตั้ง จ ายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป(00110)
งานบริหารงานคลัง (00113)
 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)

จํานวน 77,280 บาท
เพื่อจ ายเป นเงิ นเพิ่มการครองชีพชั่ วคราวของพนัก งานจ างสวนการคลั ง และหรือเงินเพิ่มอื่นๆ ตามที่
กฎหมายหรือระเบี ยบที่เกี่ ยวข องกําหนดให ไดรับ โดยตั้ งจ ายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ว ไป
(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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 งบดําเนินการ (530000)

รวม 537,250 บาท
 หมวดคาตอบแทน (531000)
รวม 327,250 บาท
 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)
จํานวน 197,450 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเ ศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
ตลอดจนพนักงานจางที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลังฯ ตามหลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือ
กําหนดให จายได โดยตั้ งจ ายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงานบริ หารงานทั่ วไป (00110) งานบริ หารงานคลั ง
(00113)
 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)

จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิ นค าตอบแทนของพนั กงาน ลู กจ างประจํ า พนักงานจ างและผู มาปฏิ บัติ ราชการที่เปนการ
ชวยเหลือราษฎรในเขต อบต. ตามที่ไดรับการอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
 ประเภทคาเชาบาน (310400)

จํานวน 64,800 บาท
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเชาที่อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์ที่เบิกได โดยตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)

จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได โดยตั้งจายจากเงิน
รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)

จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได โดยตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

 หมวดคาใชสอย (532000)
 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)

รวม 160,000 บาท
จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ ไดแก
- คาธรรมเนีย มและคาลงทะเบีย นตาง ๆในการฝกอบรมสัมมนาทั้งในและนอกประเทศของ
พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริห าร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผูไดรับการ
แตงตั้งใหไปอบรมสัมมนา
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชนกําจัดปลวก หรือ อื่นๆ
- คาบริการติดตั้งโทรศัพท ติดตั้งประปา ติดตั้งไฟฟา
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- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาตัดหญา คาลางรูป คาจางเหมาแรงงานคนหรือคาจาง
เหมาบริการอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาหนังสือพิมพ และ วารสารหนังสือเพื่อรองรับผูมาติดตองาน
- คาเบีย้ ประกัน
- คาโฆษณาและเผยแพร
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ฯลฯ
โดยตั้งจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

(320300) จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 20,000 บาท
สํา หรับ เปนคา เบี้ย เลี้ย ง คา พาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรื อ
อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ หรือ ผูที่ไดรับ
การอนุ มั ติ ใ ห ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การไปราชการต า ง ๆ โดยตั้ ง จ า ยจากเงิน อุ ดหนุ นทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
(2) คาใชจายในการจัด ทําแผนที่ภาษีและทะเบีย นทรัพยสิน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)
 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)

จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอื่นที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องถายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ รถจัก รยานยนต รถบรรทุ กน้ํา เครื่ องสู บ น้ํา เครื่ องพ นหมอกควั น ฯลฯ โดยตั้งจาย
จากอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป (00110) งานบริห ารงานคลัง (00113) ปรากฏ
ในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 3

 หมวดคาวัสดุ (533000)

รวม 50,000 บาท
 ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงเหลืองเฉลิมพระ
ชนมพรรษา เครื่องโทรศัพท มูลี่ และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
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ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)

จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผนดิสก เทปบันทึกเสียง และ
อื่นๆ ที่เขารายจายนี้ โดยตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง
(00113)
 งบลงทุน

รวม 34,500 บาท
 หมวดคาครุภัณฑ (541000)
รวม 34,500 บาท
 ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (410100)
จํานวน 25,200 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสารบานทึบ จํานวน 2 ชุด
จํานวน 18,000 บาท
เปนราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุ ในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑปจจุบัน โดยตั้งจ ายจากอุดหนุ น
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผน 3 ป
รายละเอียด น.64 ขอ 2
(2) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะและเกาอี้ทํางาน ระดับ 3 – 6 จํานวน 2 ชุด
จํานวน 7,200 บาท
เปนราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑปจจุบัน โดยตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)ปรากฏในแผน3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 2
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)

จํานวน 9,300 บาท
(1) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครือ่ งสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอรจํานวน 3 เครื่อง จํานวน 5,100 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องสํารองไฟ ขนาด 750 VA สําหรับคอมพิวเตอร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA
2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที
โดยใชเกณฑราคาคอมพิวเตอรจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยตั้งจายจากอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 2
(2) เพื่อ จ า ยเป นค าจั ด ซื้ อ เครื่ องปริ้ น เตอร สํา หรั บ การพิม พ งานราชการจํา นวน 1 ชุ ด จํา นวน
4,200 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน
โดยใชเกณฑราคาคอมพิวเตอรจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 2
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

ตั้งงบประมาณรวม 70,000 บาท แยกเปน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
รวม 20,000 บาท
 งบดําเนินการ (530000)
รวม 20,000 บาท
 หมวดคาใชสอย( 532000)
รวม 20,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการดําเนินการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการตามโครงการใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉินตามที่ไดรับการอนุมัติ
ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)
ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ 4
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

รวม 50,000 บาท

 งบดําเนินการ (530000)

รวม 50,000 บาท
รวม 20,000 บาท

 หมวดคาตอบแทน (531000)
 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.( 310100)

จํานวน 20,000 บาท
(1) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับ อปพร. ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติ หนาที่แ ละสําหรับ ผูปฏิบัติงานหรือ
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เชน หนวยกูชีพกูภัย เปนตน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่
มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3358
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรัก ษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

 หมวดคาใชสอย(532000)

รวม 30,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม
่ เขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (๓๒๐๓๐๐ )
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุบนถนน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม
เทศกาลสงกรานต เปนตน ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ ฯลฯ ตามแนวหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.5/ว 587 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.36 ขอ 2
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200)
แผนงานการศึกษา (00210)
แผนงานการศึกษา (00210)

ตั้งงบประมาณรวม 496,500 บาท แยกเปน

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
รวม 456,500 บาท
 งบดําเนินการ (530000)
รวม 156,500 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 20,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจาย
จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏใน
แผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 5

 หมวดคาวัสดุ(533000)

รวม 136,500 บาท
 ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)(330400)
จํานวน 136,500 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัด ซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล ถึง ป.6 อัตราจัดสรรตามยอดเด็ก
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 คนละ 7 บาท จํานวน 260 วัน และชวงปดเทอมหรือเบิกจายตามยอดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามขอเท็จจริง ใหแกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลพิกุล ตามหนัง สือซัก ซอมแนวทางการจั ด ทํา งบประมาณรายจ า ย
รองรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปด า นการศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ประจํา ป ง บประมาณ 2557
หนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด มท0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ดังนี้
- โรงเรียนวัดบางไซ จํานวนที่แจงยอด ณ 10 มิถุนายน 2556 จํานวน 52 คน
- โรงเรียนวัดหัวกระทุม จํานวนที่แจงยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จํานวน 23 คน
(ทั้งนี้ จะเบิกจายต อเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผน 3 ป
รายละเอียด น.33 ขอ 2
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 งบเงินอุดหนุน (56000)

หมวดเงินอุดหนุน (561000)
 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)

รวม 300,000 บาท
รวม 300,000 บาท
จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ในเขตตําบลพิกุล ดังนี้
(1) อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลพิกุล จํานวน 2 แหง
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเป นคาใชจายในการสนับสนุ นอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลพิกุล จํานวน 2 แหง ตามหนั งสื อ
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ 2557 หนังสือดวนที่สุด มท0893.3/ว1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 อัต รามื้อละ 20 บาทตอคน
จํานวน 200 วัน ตามยอดเด็กอนุบาล - ป.6 ณ 10 มิถุนายน 2556
-อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดบางไซ
จํานวน 208,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางไซ อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200
วัน จํานวนเด็ก 52 คน
-อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดหัวกระทุม
จํานวน 92,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวกระทุม อัตรามื้อละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน
จํานวนเด็ก 23 คน (ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) โดยตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏ
ในแผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 1
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)

รวม 40,000 บาท

 งบดําเนินการ( 530000)

รวม 40,000 บาท
 หมวดคาใชสอย ( 532000)
รวม 40,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300) จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการชวยเหลือนักเรียนชวงปดภาคเรียน
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการชวยเหลือเด็กนักเรียนยากจนใหมีรายไดชวงปดภาคเรียน
ตามความจําเปนและตามโครงการที่ไดรับ การอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินอุด หนุนทั่ว ไป ปรากฎในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานการศึก ษาไมกําหนดระดับ (00214 ) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 3
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
แผนงานสาธารณสุข (00220)

ตั้งงบประมาณรวม 160,000 บาท แยกเปน

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)

รวม 160,000 บาท

 งบดําเนินการ (530000)

รวม 60,000 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 30,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไ่ มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการรณรงคปองกันโรคติดตอและโรคระบาดตางๆ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการดานการรณรงคปองกันระงับโรคติดตอและโรคระบาดตางๆ
ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริก าร
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 5

 หมวดคาวัสดุ (533000)

รวม 30,000 บาท
 ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(330900)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เชน น้ํายาพนยุงลาย ทรายอะเบท วัคซีนปองกัน
โรคพิษ สุนัข บา อุป กรณต า งๆ ฯลฯ โดยตั ้ง จา ยจากเงิน อุด หนุน ทั ่ว ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
 งบเงินอุดหนุน (560000)

 หมวดเงินอุดหนุน(561000)
 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน(610200)

รวม 100,000 บาท
รวม 100,000 บาท
จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้
(1) อุดหนุนกิจการดานสาธารณสุขใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม.
ในเขตหมูบานๆ ละ 10,000 บาท เพื่อให อสม.ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก การพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตาง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
(ศสมช.) โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 6
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
แผนงานการสังคมสงเคราะห (00230)

ตั้งงบประมาณรวม 52,000 บาท แยกเปน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)

รวม 52,000 บาท

 งบดําเนินการ (530000)

รวม 22,000 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 22,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใชจายในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชนการใหการชวยเหลือเบื้องตนดานการ
สงเคราะห คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาส เปน เงินชวยเหลือ จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3050ลงวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2543
โดยตั้ง จ ายจากเงิ นอุด หนุ นทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานสั ง คมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ4
(2) คาใชจายในการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
จํานวน 2,000 บาท
เพื่ อ จ า ยเป น ค า ใช จ า ยในการดํา เนิ น การส ง เสริ ม และสงเคราะห พ ลเมื อ งดี ในเขตพื้ นที่ตํา บลพิ กุล
โดยตั้ ง จายจากรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ 4
 งบเงินอุดหนุน (560000 )

 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610200)

รวม 30,000 บาท
รวม 30,000 บาท
จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสงในกิจการของโครงการกิ่งกาชาดอําเภอชุมแสง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามที่รองขอรับการสนับสนุน ตามหนังสือที่ นว 0318/1632
ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.31 ขอ 8
(2) อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดนครสวรรค
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามที่รองขอรับการสนับสนุนตามหนังสือที่ นว 0023.10/2289
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2556 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.31 ขอ 8
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แผนงานเคหะและชุน (00240)
แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

ตั้งงบประมาณรวม 737,070 บาท แยกเปน
รวม 737,070 บาท

 งบบุคลากร (520000)

รวม 511,320 บาท
 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
จํานวน 511,320 บาท
 ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)
จํานวน 322,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนทุกตําแหนงของสวน
การโยธาตามที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และตําแหนงที่วางอยูตามกรอบอัตรากําลังเมื่อไดมีการบรรจุ หรือ
โอน ยาย รวมถึงตําแหนงที่อาจกําหนดขึ้นใหมแลวไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย เชน ตําแหนงดังตอไปนี้
- ผูอํานวยการกองชาง
- ชางโยธา
ฯลฯ
โดยตั้ง จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ยวกับ เคหะ
และชุมชน (00241)
 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน (220200)
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลสวนโยธา และหรือเงินเพิ่มอื่นๆตามที่
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหไดรับ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)
จํ า นวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวน (หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) ที่ดํารงตําแหนง
ในระดับ 6 ขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ในการประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 พรอมทั้งถามีการ
แกไขเพิ่มเติม โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
 ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)
จํานวน 84,600 บาท
เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่อยูในความรับผิดชอบของสวนโยธา
ทั้ ง ป จจุ บั นและเพิ่ มเติ ม (ถา มี ) โดยตั้ ง จ ายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ ม ชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทเงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)
จํานวน 26,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางสวนโยธา และหรือเงินเพิ่มอื่นๆตามที่กฎหมาย
หรื อระเบี ย บที่ เกี่ ย วขอ งกํ าหนดให ได รับ โดยตั ้ง จา ยจากเงิน รายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุม ชน
(00240) งานบริหารทั่ว ไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน (00241)
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 งบดําเนินการ (530000)

รวม 225,750 บาท
 หมวดคาตอบแทน (531000)
รวม 135,750 บาท
 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100) จํานวน 84,750 บาท
(1) เพื่ อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่ นเป นกรณีพิเศษ สํา หรับ พนั ก งานส วนตําบล ลู กจา งประจํ า
ตลอดจนพนักงานจางที่อยูในความรับผิดชอบของสวนโยธาฯ ตามหลักเกณฑห รือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของหรือ
กําหนดใหจายได โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนเงิ นค าตอบแทนของพนั กงาน ลู กจ างประจํ า พนักงานจ างและผู มาปฏิ บัติ ราชการที่เปนการ
ชวยเหลือราษฎรในเขต อบต. ตามที่ ไดรับการอนุมัติใหปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุ นทั่ว ไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทคาเชาบาน (310400)
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเชาที่อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์ที่เบิกได โดยตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได โดยตั้งจายจาก
เงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)

 หมวดคาใชสอย (532000)
 ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)

รวม 60,000 บาท
จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเปนคารายจายเพื่อใหไดมาซึ่งการบริการ ไดแก
- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆในการฝกอบรมสัมมนาทั้งในและนอกประเทศของพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผูไดรับการแตงตั้งใหไปอบรมสัมมนา
- คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน กําจัดปลวก หรือ อื่นๆ
- คาบริการติดตั้งโทรศัพท ติดตั้งประปา ติดตั้งไฟฟา
- คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาตัดหญา คาลางรูป คาจางเหมาแรงงานคน หรือ คาจางเหมา
บริการอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล
- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ
- คาหนังสือพิมพ และ วารสารหนังสือเพื่อรองรับผูมาติดตองาน
- คาโฆษณาและเผยแพร
- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
ฯลฯ
โดยตั้งจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557
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(320300) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 10,000 บาท
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา
ของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ หรือ ผูที่ไดรับ การอนุมัติให
ปฏิบัติเกี่ยวกับการไปราชการตางๆ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) คาใชจายในการออกแบบสํารวจประมาณการราคา
จํานวน 10,000 บาท
สําหรับจ ายเปนคาจ างในการออกแบบ สํารวจ เขียนแบบประมาณการราคา ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงิ น
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(3) คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท
0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทรายจายเพื่อบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อ จายเปนคา ซอมแซมบํ ารุง รักษาครุภั ณฑห รือ ทรัพยสินอื่นที่อยู ในความรั บผิด ชอบของส วนโยธา
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องอัดสําเนา เครื่องถายเอกสาร
เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ รถจั กรยานยนต รถบรรทุ กน้ํา เครื่ องสู บ น้ํา เครื่อ งพ นหมอกควั น ฯลฯ โดยตั้ ง จ าย
จากเงิ นอุดหนุนทั่ วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุ มชน (00240) งานบริ หารทั่วไปเกี่ ยวกับเคหะและชุ มชน
(00241) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 3
 หมวดคาวัสดุ (533000)
รวม 30,000 บาท
 ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงเหลืองเฉลิมพระชนมพรรษา
เครื่องโทรศัพท มูลี่ น้ําสําหรับบริการประชาชน และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผนดิสก เทปบันทึกเสียง และ
อื่นๆที่เขารายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
 ประเภทคาวัสดุกอสราง (330600)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับองคการบริหารสวนตําบลพิกุล เชน ไม ตะปู สังกะสี ฯลฯ ใน
การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลพิกุลโดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)

ตั้งงบประมาณรวม 169,000 บาท แยกเปน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
รวม 169,000 บาท
 งบดําเนินการ (530000)
รวม 139,000 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 139,000 บาท
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 139,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายดังนี้
(1) ค า ใช จ า ยในการจัด กิ จกรรมพั ฒ นากลุ ม แม บ า น สตรี เด็ ก เยาวชน ผู ส ู ง อายุ และผู พิก าร
จํา นวน 20,000 บาท
เพื่ อจ า ยเป นค าใช จา ยสําหรับ ในการจัด งานนิท รรศการ ประกวดแข งขั นและอื่นๆที่เ กี่ย วกับ การจัด
กิจกรรม เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน กลุมแมบาน สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ผูดอยโอกาส
ตางๆขององคการบริหารสวนตําบลพิกุลตามความจําเปนและเหมาะสม โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสรางความเข มแข็ ง ชุ มชน (00250)งานสง เสริ มและสนั บ สนุ นความเขมแข็งชุมชน (00252)
ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.31 ขอ 7
(2) คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อลดอาชญากรรม
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็ งชุ มชน(00250) งานสงเสริมและสนั บสนุ นความเข มแข็งชุ มชน (00252)
ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 7
(3) ค า ใช จา ยในการจัด ทํา แผนชุ มชนและการจั ด ทํา เวที ป ระชาคมระดั บ หมู บ า นและตําบล
จํา นวน 30,000 บาท
เพื่ อจายเป นคาใชจายในการดําเนิ นกิ จกรรมส งเสริม สนั บสนุนการจั ดทํ าแผนชุ มชน รวมถึงการจัดทํ า
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น และจัดเวทีประชาคมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่
12 มีนาคม 2553 รวมทั้งการสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแตระดับตําบลและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผน 3ป รายละเอียด น.65 ขอ 4
(4) ค า ใช จา ยตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับการปกปองสถาบันสําคัญชาติตามโครงการที่ไดรับ
การอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งานส งเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.66 ขอ 2
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(5) ค า ใช จา ยในการจัด ซื้ อหนั งสื อพิ มพห มู บ า น
จํา นวน 37,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดซื้อหนังสือพิมพประจําหมูบานในเขตตําบลพิกุลหมูบานละ 2 ฉบั บ
ตามที่ ได รับ การอนุ มัติ โดยตั้ ง จ ายจากเงิ นรายได ปรากฏในแผนงานสร างความเข มแข็ ง ชุ มชน(00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (0252) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 4
(6) คาใชจายในการดําเนินการสรางรั้วปองกันยาเสพติดใหสถานศึกษา
จํานวน 12,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร างความเข มแข็งชุ มชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ งชุมชน (00252)
ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 7
 งบเงินอุดหนุน (560000)

 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)

รวม 30,000 บาท
รวม 30,000 บาท
จํานวน 30,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
(1) อุด หนุนกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหแ กศ ูนยตอ สูเ พื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอ
ชุมแสง (ศตส.ชุมแสง) จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ของศูนยตอสูเ พื่อเอาชนะยา
เสพติดอําเภอชุมแสงตามที่รองขอรับการสนับสนุนและไดรับการอนุมัติแลว ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2956 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสร า งความเข ม แข็ ง ชุ ม ชน (00250) งานส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ความเข ม แข็ ง ชุ ม ชน
(00252) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 7
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

ตั้งงบประมาณรวม 285,000 บาท แยกเปน

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
รวม 65,000 บาท
 งบดําเนินการ (530000)
รวม 35,000 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 30,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน 30,000 บาท
(1) คาใชจายในการสง ทีมเขา รวมการแขงขันกีฬ าทองถิ่น สัมพันธ กีฬ าทองถิ่น กีฬ าพื้นบา น และ
กีฬาอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการสงเสริมใหขาราชการ ประชาชน ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดมีสุขภาพรางกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีน้ําใจเปน
นักกี ฬา มีความสามัคคี ตลอดจนการส งเสริมพั ฒนากีฬาของจั งหวั ด อําเภอ ตําบล ในระดั บตาง ๆ ใหมีคุ ณภาพมี
ความสามารถในการกีฬา ฯลฯ ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262 ) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 4

 หมวดคาวัสดุ (533000)

รวม 5,000 บาท
 ประเภทวัสดุกีฬา( 331300)
รวม 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลยบอล, เปตอง, แบดมินตัน และ
รายการอื่นที่เขารายจายประเภทนี้ ตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 4
 งบเงินอุดหนุน (560000)

 หมวดเงินอุดหนุน (560000)
 ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100)

รวม 30,000 บาท
รวม 30,000 บาท
จํานวน 25,000 บาท

เพื่ออุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
(1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอชุมแสง ครั้งที่ 14 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)
จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ดังนี้
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสง
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการแขงขันฟุตบอลมวลชน “อําเภอชุมแสงคัพครั้งที่ 10 ประจําป 2557” ตามที่
รองขอรับการสนับสนุนและไดรับการอนุมัติแลว โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 4
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)

รวม 220,000 บาท

 งบดําเนินการ (530000)

รวม 150,000 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 150,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ (320300)
จํานวน 150,000 บาท
(1) คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรม ดา นศาสนา และประเพณีท องถิ่นของจัง หวัด อําเภอ ตํา บล
จํา นวน 20,000 บาท
เพื่ อเป นคา ใช จายตา งๆในการดําเนิ นการตามกิจกรรมด านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมต างๆ ตาม
โครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1
(2) คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวันสงกรานต
จํานวน 130,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการจัด กิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสงกรานตตําบลพิกุล
ตามที่ไ ดรับ การอนุมัติ โดยตั ้งจายจากเงินอุด หนุน ทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.36 ขอ 2
 งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 70,000 บาท
 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 70,000 บาท
 ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100)
จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้
(1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบางเคียน
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนสงเสริมอนุรักษประเพณี ตาม โครงการอนุรักษประเพณีการแขงขันเรือยาวประเพณี
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2556 (ปงบประมาณ 2557) ตามที่
ขอรับการสนับสนุน โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1
(2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจา ยเป นค าสนั บสนุนสงเสริ มอนุ รักษป ระเพณี ตาม โครงการอนุรักษ ประเพณีแ ขงเรือ ยาวอําเภอ
ชุมแสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่ขอรับการสนับสนุน โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่ว ไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทอ งถิ่น (00263) ปรากฏใน
แผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1
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 ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)

จํานวน 10,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการงานวัฒนธรรม งานประเพณีอําเภอชุมแสง ตามที่ขอรับการสนับสนุนตาม
หนังสือที่ นว 0318/1632 ลงวั นที่ 30 เมษายน 2556 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุ นทั่ วไป ปรากฏในแผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด
น.35 ขอ 1
 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน (610400 )
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้
(1) อุดหนุนวัดชุมแสง
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตามที่รองขอรับการสนับสนุน
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนั นทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1
(2) อุดหนุนวัดหลวงพอแกว
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตามที่รองขอรับการสนับสนุน
โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนั นทนาการ (00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมทองถิ่น(00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1
(3) อุดหนุนวัดบางไซ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตามที่รองขอรับการสนับสนุน โดยตั้ง
จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวั ฒนธรรมทอ งถิ่ น
(00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1
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การเศรษฐกิจ (00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
 งบลงทุน

 หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)

ตั้งงบประมาณรวม 876,000 บาท แยกเปน
รวม 876,000 บาท
รวม 876,000 บาท
รวม 876,000 บาท

 ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900)

จํานวน 876,000 บาท
(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานบางไซ บริเวณตั้งแตทางแยกถนนลาดยางถึง
บานนายสมเกียรติ บุญสะอาด ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ
0.20 เมตรหรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. รายละเอีย ดตามแบบแปลนที่อ งค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํา บลพิ กุ ล กํา หนดพร อ มป า ยประชาสั มพั นธ มาตรฐาน 1 ป า ย จํานวนเงิ น ทั้ ง สิ้ น 671,000 บาท โดยตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
(00312) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.40
(2) โครงการกอสรางถนน คสล.เสริมเหล็ก หมู 2 บานหนองขี้หนู บริเวณตั้งแตที่นานายชํานาญถึงบาน
นายไพบูลย นุมมาก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร
หรือรวมพื้นที่ทั้งหมดไมนอยกวา 420 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลพิกุลกําหนดพรอม
ปายประชาสัมพั นธ มาตรฐาน 1 ป าย จํานวนเงิ นทั้งสิ้น 205,000 บาท โดยตั้ งจายจากเงินอุดหนุน ทั ่ว ไป
ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอ สรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) ปรากฏ
ในแผน 3 ป รายละเอียด น.45

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557

52

แผนงานการเกษตร (00320)
แผนงานการเกษตร (00320)

ตั้งงบประมาณรวม 40,000 บาท แยกเปน

งานสงเสริมการเกษตร (00321)
รวม 20,000 บาท
 งบดําเนินการ (530000)
รวม 20,000 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 20,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
(1) คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการเกษตรในตําบล
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการดานการสงเสริมการเกษตรใหกับ เกษตรกรในพื้นที่ตําบลพิกุล หรือ
เปนคาใชจายในการจัดทําแปลงสาธิตการเกษตรเพื่อเปนแหลงเรียนรูภายในตําบลพิกุลตามโครงการที่ไดรับการ
อนุ มัติ โดยตั้งจายจากเงิ นอุ ดหนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสง เสริมการเกษตร
(00321) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.53 ขอ3
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
รวม 20,000 บาท
 งบดําเนินการ (530000)
รวม 20,000 บาท
 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 20,000 บาท
 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายดังนี้
(1) คาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แหลง
ทองเที่ยว ตามโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษสีเขียว และปรับปรุงทัศนียภาพและสงเสริมการแกไขปญหาภาวะ
โลกรอน รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เชน กิจกรรมการปลูกตนไม ปลูกหญาแฝก ฯลฯ
ตามโครงการที่ได รับการอนุ มัติ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรัก ษ
แหลงน้ําและปาไม (00322) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 1
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ดานการดําเนินงานอื่นๆ (00400)
แผนงานงบกลาง (00410)
แผนงานงบกลาง (00410)

ตั้งงบประมาณรวม 832,110 บาท แยกเปน

 งานงบกลาง (510000)

 หมวดงบกลาง (510000)

รวม 832,110 บาท
รวม 832,110 บาท

 ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)

จํานวน 83,600 บาท
เพื่อจายเป นเงินสมทบหลักประกันสั งคมให กับ พนั กงานจ าง โดยตั้ง จายจากเงินรายได ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 8
 ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส (110900)

จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ สําหรับผูปวยโรคเอดสในเขตตําบลพิกุล โดยตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ 3
 ประเภทเงินสํารองจาย (111000)

จํานวน 500,150 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในกิจการตางๆไดในกรณีที่จําเปนตามความเหมาะสมเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น
โดยตัง้ จายจากเงินรายได จํานวน 100,150 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 400,000 บาท ปรากฏในแผนงาน
งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.36 ขอ 1
 ประเภทรายจายตามขอผูกพัน (111100)

จํานวน 125,000 บาท
(1) คาใชจายสําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนสําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา อาทิ ผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เปนตน เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น ตามหลักเกณฑวา
ดวยการตั้งงบประมาณเพื่อใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
สว นตํ า บลและพนัก งาน โดยตั ้ง จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง
(00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.67 ขอ 3
(2) คาใชจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ( สปสช. )
จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลพิกุล ตามแนวทางหนังสือกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 และหนังสือ สปสช.33/ว 0167 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด
น.31 ขอ 9
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 ป ระเภทเงิน สมทบกองทุ น บํา เหน็จ บํา นาญข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น (กบท.) (120100)

จํานวน 93,360 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.) ออกตามความในมาตรา 6 แหง
พระราชบั ญ ญั ติ บํ าเหน็ จ-บํ านาญข าราชการส วนท องถิ่ น พ.ศ.2500 และที่ แ ก ไขเพิ่ มเติ ม และตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๖ ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการ
รายรับงบประมาณรายจายประจําป โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให โดยตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 6
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557
องคการบริหารสวนตําบลพิกุล
อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค
รายจายจริง
ป
ป
ป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก
ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.
ประเภทเงินเดือนเลขานุการ
ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.
รวมหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ประเภทเงินประจําตําแหนง
ประเภทคาจางลูกจางประจํา
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของลูกจางประจํา

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบดําเนินงาน
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- คาตอบแทนผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ อปท.
- เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
ประเภทคาเชาบาน
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ประเภทรายจายเกี่ยกับการรับรองและพิธีการ
- คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฏหมาย ตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการ
- คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเลือกตั้ง
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา
- คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ
ประเภทวัสดุงานบานงานครัว
ประเภทคาวัสดุกอสราง
ประเภทคาวสดุยานพาหนะและขนสง
ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
ประเภทคาวัสดุการเกษตร
ประเภทคาวัสดุการโฆษณาและเผยแพร
ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาไฟฟา
ประเภทคาน้ําประปา
ประเภทคาบริการโทรศัพท
ประเภทคาบริการไปรษณีย
ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- เครื่องถายเอกสาร
รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
หมวดเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยขอมูลขาวสาร ฯ (อบต.พันลาน)
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
- โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอําเภอชุมแสง ประจําป 2557
- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบ
รวมงานบริหารทั่วไป
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ประเภทเงินประจําตําแหนง
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทคาเชาบาน
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษี
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
ประเภทคาวัสดุกอสราง
ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน
- ตูเอกสารบานทึบ 2 ชุด
- โตะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 2 ชุด
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 ชุด
- ปริ้นเตอร
รวมหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)
รวมงบลงทุน
รวมแผนงานบริหารงานคลัง

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการดําเนินการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานการรศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาอาหารเสริม (นม)
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
หมวดเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลพิกุล
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
งานการศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการชวยเหลือนักเรียนชวงปดภาคเรียน
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานการศึกษาไมกําหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานสาธารณสุข
งานการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการรณรงคปองกันโรคติดตอและโรคระบาดตางๆ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
หมวดเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
- อุดหนุนกิจการดานสาธารณสุขใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน
- คาใชจายในการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
หมวดเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
- อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอ
- อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
ประเภทเงินประจําตําแหนง
ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ประเภทคาเชาบาน
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- คาใชจายในกรออกแบบสํารวจ ประมาณการราคา
- คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุสํานักงาน
ประเภทคาวัสดุกอสราง
ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการในการจัดกิจกรรมพัฒนากลุมแมบาน สตรี เด็ก
เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ
- คาใชจายในการการตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด
เพื่อลดอาชญากรรม
- คาใชจายในการจัดทําแผนชุมชนและการจัดทําเวทีประชาคม
ระดับ
หมูบานและตําบล
- คาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
- คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน
- คาใชจายในการดําเนินการสรางรั้วปองกันยาเสพติดใหสถานศึกษา
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
หมวดเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
- อุดหนุนกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติดให ศตส.ชุมแสง
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
กีฬา
ทองถิ่น กีฬาพื้นบาน และกีฬาอื่นๆ
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
ประเภทวัสดุกีฬา
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
หมวดเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- อุดหนุน อบต.เกยไชย โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนอําเภอโครงการอําเภอชุมแสงคัพ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรม ดานศาสนา และประเพณี
ทองถิ่นของจังหวัด อําเภอ ตําบล
- คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวันสงกรานต
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
หมวดเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อุดหนุน อบต.เกยไชยโครงการอนุรักษประเพณีแขงเรือยาวอําเภอชุมแสง
อุดหนุน อบต.บางเคียนโครงการอนุรักษประเพณีแขงขันเรือยาว
ประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ
อุดหนุนอําเภอโครงการงานวัฒนธรรม งานประเพณีอําเภอชุมแสง

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
อุดหนุนวัดชุมแสง
อุดหนุนวัดหลวงพอแกว
อุดหนุนบางไซ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมู 1
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมู 2
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการเกษตรใน
ตําบล
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ
- คาใชจายในการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวมแผนงานการเกษตร

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

ป
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส
ประเภทเงินสํารองจาย
ประเภทรายจายตามขอผูกพัน
- คาใชจายสําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
- คาใชจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถิ่น
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง

รายจายจริง
ป
ป

ป

ประมาณการ
ยอดตาง (%)
ป

