ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 1

ส่วนที่ 1

ั

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 2

คาแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ที่เคารพทุกท่าน
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล กุดน้าใส อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุ ดน้าใสทุกท่าน ได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดาเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ได้ประมาณการรายรับไว้
จานวน 24,000,000 บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใสจัดเก็บเอง จะได้
ปรั บ ปรุ ง การจั ด เก็ บ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และในส่ ว นของงบประมาณรายจ่ า ย ได้ ตั้ ง รายจ่ า ยไว้
จานวน 24,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทาบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซึ่งการจัด ท างบประมาณขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลกุ ดน้าใส เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล
(รายจ่ายเท่ากับรายรับ ) นอกจากนั้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส มีเงินสะสมคงเหลืออยู่
1,984,374.60 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตาบลจะมีจานวนจากัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชน ตามอานาจหน้าที่ และตาม
กฎหมายก็ ตาม แต่องค์ก ารบริหารส่ว นตาบลกุ ดน้ าใสก็ สามารถดาเนินกิจการตามที่ ไ ด้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกรายการ
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2.1) รายรับ ประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการไว้ รวมทั้งสิ้น
รับจริง
ประมาณการ
รายรับ
ปี 2553
ปี 2554
ก. รายได้ภาษีอากร
หมวดภาษีอากร
1

หมวดภาษีอากร(จัดเก็บเอง)

1.1

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ

13,626,184.95

10,112,000.00

24,000,000.00
ประมาณการ
ปี 2555

บาท
รหัส
บัญชี

13,687,000.00

13,626,184.95

10,112,000.00

13,687,000.00

323,177.10

265,000.00

330,000.00

0100

75,590.00

30,000.00

80,000.00

0101

1.2 ภาษีบารุงท้องที่

191,803.10

180,000.00

190,000.00

0102

1.3 ภาษีปูาย

55,784.00

55,000.00

60,000.00

0103

13,303,007.85

9,847,000.00

7,896,236.32

6,015,000.00

8,000,000.00

1002

1.5 ภาษีสุรา

1,130,309.05

1,010,000.00

1,140,000.00

1005

1.6 ภาษีสรรพสามิต

3,061,286.86

2,000,000.00

3,000,000.00

1006

1.7 ค่าภาคหลวงแร่

43,902.68

24,000.00

40,000.00

1010

1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

56,855.94

68,000.00

57,000.00

1011

1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

1,114,417.00

730,000.00

1,120,000.00

1013

2

หมวดภาษีจัดสรร

1.4

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ

13,357,000.00

1000

และนิติกรรมที่ดิน
ข

รายได้ท่มี ิใช่ภาษีอากร

333,831.29

298,000.00

313,000.00

1

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

240,252.00

84,000.00

235,000.00

0120

1.1

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย

188,280.00

70,000.00

200,000.00

0126

1.2 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก

6,800.00

4,000.00

5,000.00

0137

1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา

34,172.00

-

20,000.00

0140

1.4

11,000.00

-

5,000.00

0148

10,000.00

5,000.00

0149

ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่น ๆ

1.5 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข

-

2

24,148.29

34,000.00

20,000.00

0200

2.1 ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร

24,148.29

34,000.00

20,000.00

0203

3

69,431.00

58,000.00

0300

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

180,000.00

3.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้

3,600.00

30,000.00

4,000.00

0301

3.2 ค่าขายแบบแปลน

63,000.00

100,000.00

50,000.00

0302

2,831.00

50,000.00

4,000.00

0307

3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
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ค

รายได้ท่รี ัฐบาลอุดหนุนให้

9,766,152.00

12,590,000.00

1

หมวดเงินอุดหนุน

9,766,152.00

12,590,000.00

10,000,000.00

2000

1.1

เงินอุดหนุนทั่วไป

9,766,152.00

12,590,000.00

10,000,000.00

2002

23,726,168.24

23,000,000.00

รวมตั้งรับรายได้ทั้งหมด

10,000,000.00

2000

24,000,000.00

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

จ่ายจริง

งบประมาณ

งบประมาณ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

(00100)

6,721,627.23

7,450,662.00

9,921,550.00

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

(00110)

6,654,117.23

7,240,662.00

9,621,550.00

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

(00120)

67,510.00

210,000.00

300,000.00

ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

7,399,625.10

8,785,082.00

12,407,110.00

ด้าน / แผนงาน
1

ด้านบริหารทั่วไป

2

21 แผนงาน การศึกษา

(00210)

4,517,425.72

5,208,682.00

5,407,690.00

2.2 แผนงาน สาธารณสุข

(00220)

641,000.38

735,600.00

1,170,120.00

2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

(00230)

386,660.00

515,500.00

909,420.00

2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

(00240)

1,473,985.00

2,050,300.00

3,241,880.00

2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(00250)

133,500.00

275,000.00

813,000.00

2.6 แผนงาน

การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

(00260)

247,054.00

ด้านการเศรษฐกิจ

(00300)

3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

-

865,000.00

-

-

350,000.00

(00310)

-

-

320,000.00

3.2 แผนงาน การเกษตร

(00320)

-

-

30,000.00

3.3 แผนงาน การพาณิชย์

(00330)

-

-

3

4

ด้านการดาเนินงานอืน่

4.1 แผนงาน งบกลาง
รวมรายจ่ายแยกตามแผนงาน

-

(00400)

5,345,936.00

6,764,256.00

1,321,340.00

(00410)

5,345,936.00

6,764,256.00

1,321,340.00

19,467,188.33

23,000,000.00 24,000,000.00

หมายเหตุ
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2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย

1

หมวด รายจ่ายงบกลาง

จ่ายจริง
ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

5,345,936.00

6,764,256.00

1,321,340.00

2 หมวด เงินเดือนและค่าจ้างประจา

2,560,334.00

3,136,936.00

6,672,920.00

3 หมวด ค่าจ้างชั่วคราว

2,032,674.00

2,433,260.00

1,807,400.00

4 หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,498,004.52

6,577,862.00

9,017,240.00

172,839.81

277,086.00

358,000.00

6 หมวด เงินอุดหนุน

1,552,900.00

1,469,800.00

1,579,600.00

7 หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง

1,289,500.00

1,746,600.00

3,228,500.00

15,000.00

594,200.00

15,000.00

19,467,188.33

23,000,000.00

24,000,000.00

5 หมวด ค่าสาธารณูปโภค

8 หมวด รายจ่ายอื่น
รวมรายจ่ายแยกตามหมวดรายจ่ายทั้งหมด

3 ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ไม่ได้มีการก่อหนีผ้ ูกพันข้ามปีแต่อย่างใด
(ลงชื่อ)

สมมิตร รื่นรวย
(นายสมมิตร รื่นรวย)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส

หมาย
เหตุ
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ส่วนที่ 2

ั

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
**********************
หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม

24,000,000.00

บาท

(00100) ยอดรวม

9,921,550.00

บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
1

ด้านบริหารทั่วไป

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

(00110) ยอดรวม

9,621,550.00 บาท

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

(00120) ยอดรวม

300,000.00 บาท

2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

(00200) ยอดรวม

2.1 แผนงาน การศึกษา

(00210) ยอดรวม

5,407,690.00 บาท

2.2 แผนงาน สาธารณสุข

(00220) ยอดรวม

1,170,120.00 บาท

2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

(00230) ยอดรวม

909,420.00 บาท

2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

(00240) ยอดรวม

3,241,880.00 บาท

2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(00250) ยอดรวม

813,000.00 บาท

2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260) ยอดรวม

865,000.00 บาท

3 ด้านการเศรษฐกิจ

(00300) ยอดรวม

3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

(00310) ยอดรวม

320,000.00 บาท

3.2 แผนงาน การเกษตร

(00320) ยอดรวม

30,000.00 บาท

3.3 แผนงาน การพาณิชย์

(00330) ยอดรวม

บาท

4 ด้านการดาเนินงานอื่น

(00400) ยอดรวม

4.1 แผนงาน งบกลาง

(00410) ยอดรวม

12,407,110.00

350,000.00

1,321,340.00

บาท

บาท

บาท

1,321,340.00 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ และนโยบายของผูบ้ ริหารฯ ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ได้พิจารณาเห็นชอบต่อไป
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
**********************
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั ) มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ขึน้ ไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส และโดยอนุมัติของนายอาเภอจัตุรัส ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.

ข้อบัญญัติ นีเ้ รียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อ 2.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล นีใ้ ช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 3.

งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตงั้ จ่ายเป็นจานวนรวมทั้งสิน้

24,000,000.00

โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดงั นี้
ข้อ 4.

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
1

2

3

4

ด้านบริหารทั่วไป

(00100) ยอดรวม

9,921,550.00

1.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

(00110)

ยอดรวม

9,621,550.00

1.2 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

(00120)

ยอดรวม

300,000.00

(00200) ยอดรวม

12,407,110.00

ด้านบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงาน การศึกษา

(00210)

ยอดรวม

5,407,690.00

2.2 แผนงาน สาธารณสุข

(00220)

ยอดรวม

1,170,120.00

2.3 แผนงาน สังคมสงเคราะห์

(00230)

ยอดรวม

909,420.00

2.4 แผนงาน เคหะและชุมชน

(00240)

ยอดรวม

3,241,880.00

2.5 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

(00250)

ยอดรวม

813,000.00

2.6 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260)

ยอดรวม

865,000.00

(00300) ยอดรวม

350,000.00

3.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

(00310)

ยอดรวม

320,000.00

3.2 แผนงาน การเกษตร

(00320)

ยอดรวม

30,000.00

3.3 แผนงาน การพาณิชย์

(00330) ยอดรวม

-

ด้านการดาเนินงานอื่น

(00400) ยอดรวม

1,321,340.00

(00410)

1,321,340.00

ด้านการเศรษฐกิจ

4.1 แผนงาน งบกลาง
ทั้งนีต้ ามรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3

ยอดรวม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ข้อ 5.
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ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
(รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
ข้อ 6.

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี
(ลงนาม)

สมมิตร รื่นรวย
(นายสมมิตร รื่นรวย)

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส

อนุมัติ
(ลงนาม)

พินจิ บุญวรรณ
(นายพินจิ บุญวรรณ )
นายอาเภอจัตุรัส
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. ประมาณการรายรับ
2. รายจ่ายตามแผนงาน
3. รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
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ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ก. รายได้ภาษีอากร

รวม

14,000,000.00

บาท

1. หมวดภาษีอากร

จานวน

13,687,000.00

บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
จานวน
80,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
จานวน
190,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.3 ภาษีปูาย
จานวน
60,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ
จานวน
8,000,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.5 ภาษีสุรา
จานวน
1,140,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.6 ภาษีสรรพสามิต
จานวน
3,000,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.7 ค่าภาคหลวงแร่
จานวน
40,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
จานวน
57,000.00
บาท
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ

จานวน

1,120,000.00

บาท

และนิตกิ รรมที่ดนิ

คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ข. รายได้ที่มใิ ช่ภาษีอากร

จานวน

313,000.00

บาท

235,000.00
1. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต
จานวน
บาท แยกเป็น
คาชีแ้ จง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
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คาชีแ้ จง
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1.1 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย จานวน
200,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.2

ค่าปรับผูก้ ระทาผิดกฎหมายจราจรทาง
บก

จานวน

5,000.00

บาท

คาชีแ้ จง

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คาชีแ้ จง

1.3 ค่าปรับการผิดสัญญา
จานวน
20,000.00 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
1.4

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข

จานวน

5,000.00

บาท

คาชีแ้ จง

ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คาชีแ้ จง

1.5 ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตอื่น ๆ จานวน
5,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

2 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
คาชีแ้ จง

จานวน

20,000.00

บาท

แยก
เป็น

2.1 ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
จานวน
20,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

3 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

จานวน

58,000.00

บาท

แยก
เป็น

คาชีแ้ จง

3.1 เงินที่มีผู้อุทิศให้
จานวน
4,000.00 บาท
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คาชีแ้ จง

3.2 ค่าขายแบบแปลน
จานวน
50,000.00 บาท
แยกเป็น
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

คาชีแ้ จง

3.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
จานวน
4,000.00 บาท
แยกเป็น
ประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจริงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ง. เงินช่วยเหลือ
1 หมวดเงินอุดหนุน

จานวน
จานวน

10,000,000.00

บาท

10,000,000.00 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน
10,000,000.00 บาท
**********************************

แยกเป็น
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
(00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งานบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ตลอดจนวางแผนพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมายและการจัดทานิตกิ รรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้การบริหารงานในด้านกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. เพื่อให้การดาเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว
6. เพื่อให้การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
งานทีท่ า
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ในการวางแผนพัฒนา และการจัดทางบประมาณ
3. การดาเนินกิจการสภา และการประชุมสภา
4. จัดเก็บสถิตขิ ้อมูลจัดทางบประมาณ
5. จัดทาประกาศและคาสั่งต่าง ๆ
6. การดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
7. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่ วสารขององค์การบริหารส่วนตาบลและส่วนราชการต่าง ๆ
8. การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้
9. การดาเนินการเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด อบต.
งบประมาณ 7,929,550 บาท
2. ส่วนการคลัง
งบประมาณ 1,692,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งหมด 9,621,550 บาท
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
(00100)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110)
งาน

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานบริหารงานคลัง
รวม

4,232,380
954,480
5,186,860

รวม

หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ

รหัสบัญชี

15,000
-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
393,700
20,000

7,929,550
1,692,000

สานักงานปลัด อบต.

00111
00112

15,000

413,700

9,621,550

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

659,720
115,320

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
2,208,750
602,200

308,000
-

112,000
-

775,040

2,810,950

308,000

112,000

ส่วนการคลัง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 15

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
(00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการปูองกันภัยฝุายพลเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการปูองกันภัยฝุายพลเรือน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

การดาเนินการปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ ฯลฯ
อบรม/ซักซ้อมการปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ประชาสัมพันธ์งานปูองกันภัยฝุายพลเรือน
การรักษาความปลอดภัยในพืน้ ที่ตาบลกุดน้าใส/ภายในสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส

หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.

งบประมาณ

300,000

บาท

รวมงบประมาณทั้งหมด

300,000

บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 16

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารทั่วไป
(00100)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(00120)
งาน

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
300,000

1. งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ
อัคคีภัย
รวม

-

-

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

-

300,000

-

-

รวม

300,000

-

-

300,000

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ
สานักงานปลัด อบต.

00123

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 17

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานการศึกษา
(00210)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
3. เพื่อบริหารการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใสให้เกิดการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
ให้เกิดประสิทธิภาพ
6. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานกีฬาและนันทนาการ ให้เกิดประสิทธิภาพ
7. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนงานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

อุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนการสอน
การให้บริการทางการศึกษา ทั่วไป
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
รณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ เผยแพร่ขา่ วสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป
5. การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา งานมวลชนด้านกีฬา และนันทนาการ
6. การส่งเสริมการศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวติ ประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ

หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด

5,407,690
5,407,690

บาท
บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 18

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานการศึกษา
(00210)
งาน

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

488,160

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
980,890

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา
2. งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา
รวม

339,520

50,000

-

-

-

2,111,520

-

339,520

488,160

3,092,410

50,000

รวม

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
100,000

1,958,570

ส่วนการศึกษาฯ

00211

1,237,600

-

100,000

3,449,120

ส่วนการศึกษาฯ

00212

1,237,600

-

200,000

5,407,690

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 19

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานสาธารณสุข
(00220)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขนึ้
3. เพื่อวิจัย วางแผนและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข
4. เพื่อให้การดาเนินการงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้การรักษาความสะอาดในชุมชนถูกต้องตามสุขลักษณะและเป็นระเบียบ
งานที่ทา
1.
2.
3.
4.

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสาธารณสุข
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินกิจการปูองกันพาหะนาเชือ้ โรค
ส่งเสริมการจัดการปูองกันโรคที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ส่งเสริมการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด

1,170,120
1,170,120

บาท
บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 20

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานสาธารณสุข
(00220)
งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข
2. งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุข
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

437,200

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
265,000

162,920

-

-

-

-

115,000

-

162,920

437,200

380,000

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
50,000

915,120

ส่วนสาธารณสุขฯ

00221

140,000

-

-

255,000

ส่วนสาธารณสุขฯ

00223

140,000

-

50,000

1,170,120

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 21

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสังเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนประชาชนให้มีชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดขี นึ้
งานที่ทา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์
2. งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
ส่วนสวัสดิการสังคม
งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด

909,420
909,420

บาท
บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 22

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230)
งาน

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
263,300

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห์
2. งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์
รวม

549,120

-

-

-

-

80,000

-

549,120

-

343,300

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
17,000

829,420

ส่วนสวัสดิการฯ

00231

-

-

-

80,000

ส่วนสวัสดิการฯ

00232

-

-

17,000

909,420

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 23

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานเคหะและชุมชน
(00240)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้า ไฟฟูา ประปา ฯลฯ
งานที่ทา
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน
2. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน แหล่งน้า ประปา สะพาน รวมถึงสาธารณูปการ และ
สาธารณูปโภค
3. งานไฟฟูาสาธารณะ และสวนสาธารณะ
4. งานวิศวกรรม
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา
งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งหมด

3,241,880
3,241,880

บาท
บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 24

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานเคหะและชุมชน
(00240)
งาน

1. งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน
2. งานไฟฟ้าถนน
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

107,000

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
382,580

434,500

-

-

-

-

-

-

434,500

107,000

382,580

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
27,000

951,080

ส่วนโยธา

00241

-

-

2,290,800

2,290,800

ส่วนโยธา

00242

-

-

2,317,800

3,241,880

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 25

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดขี นึ้
งานที่ทา
1. การจัดตัง้ ประชาคม การจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมให้ความรูท้ างวิชาการ
2. การรณรงค์กิจกรรมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน
3. การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วม
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
1. สานักงานปลัด อบต.
2. ส่วนสวัสดิการสังคม

งบประมาณ
งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด

115,000
698,000

บาท
บาท

813,000

บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 26

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250)
งาน

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
115,000

1. งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
2. งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม

-

-

-

-

-

698,000

-

-

-

813,000

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

115,000

สานักงานปลัด อบต.

00252

-

-

-

698,000

ส่วนสวัสดิการฯ

00252

-

-

-

813,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 27

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตอ่ ไป
2. เพื่อสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
4. เพื่อปูองกันเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้หา่ งไกลยาเสพติด
งานที่ทา
1. การจัดกิจกรรมงานศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกาย และการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจาตาบล
3. การรณรงค์กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด

865,000

บาท

865,000

บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 28

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
(00200)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
(00260)
งาน

1. งานกีฬาและ
นันทนาการ
2. งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
560,000

-

-

-

-

-

305,000

-

-

-

865,000

-

รวม

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

560,000

ส่วนการศึกษาฯ

00262

-

-

-

305,000

ส่วนการศึกษาฯ

00263

-

-

-

865,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 29

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
(00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานสาธารณูปการ
2. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนงานสาธารณูปโภค
งานที่ทา
1. งานบริการด้านสาธารณูปการ
2. งานบริการด้านสาธารณูปโภค
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา

งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด

320,000

บาท

320,000

บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 30

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
(00300)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(00310)
งาน

1. งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
-

-

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิง่ ก่อสร้าง
230,000

-

90,000

-

-

-

90,000

รวม

320,000

-

230,000

320,000

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ
ส่วนโยธา

00312

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 31

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
(00300)
แผนงานเกษตร
(00320)
-------------------------วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการดาเนินการเกี่ยวกับการเกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทา
1. งานกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร
2. งานจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์งานเกษตร
3. การดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.

งบประมาณ

รวมงบประมาณทั้งหมด

30,000

บาท

30,000

บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 32

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
(00300)
แผนงานการเกษตร
(00320)
งาน

1. งานอนุรักษ์
แหล่งน้า และป่าไม้
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

รายจ่ายอื่น

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
30,000

-

-

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

-

30,000

-

-

รวม

30,000

-

-

30,000

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ
สานักงานปลัด อบต.

00322

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 33

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น
(00400)
แผนงานงบกลาง
(00410)
-------------------------วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานตามข้อผูกพันกับหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
งานที่ทา
1. การบริหารงานตามข้อผูกพันตามที่กฎหมาย ระเบียบกาหนด หรือผูกพันกับหน่วยงานอื่น
2. การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
หน่วยงาน (กอง / ฝ่าย / ส่วน) ที่รับผิดชอบ
สานักงานปลัด อบต.
งบประมาณ 1,321,340
รวมงบประมาณทั้งหมด 1,321,340

บาท
บาท

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 34

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้านการดาเนินงานอื่น
(00400)
แผนงานงบกลาง
(00410)
งาน

1. งานงบกลาง
รวม

เงินเดือน
ค่าจ้างประจา

ค่าจ้างชัว่ คราว

ค่าสาธารณูปโภค

เงินอุดหนุน

งบกลาง

-

ค่าตอบแทน
ใช้สอยและ
วัสดุ
-

-

1,321,340

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้าง
-

-

-

-

-

-

-

รวม

1,321,340

1,321,340

-

1,321,340

หน่วยงานเจ้าของ รหัสบัญชี
งบประมาณ
สานักงานปลัด อบต.

00411

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 35

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
-------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน 8,374,550
บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 7,980,850 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 4,892,100 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ 4,232,380 บาท
1.1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)
ตั้งไว้ 2,660,640 บาท
(1) ประเภท เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. (210100) ตั้งไว้ 428,400 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. และรองนายก อบต. จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(2) ประเภท เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง นายก อบต. /รองนายก อบต. (210200)
ตั้งไว้ 42,120 บาท เพื่อจ่ ายเป็น เงิ น ค่า ตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต. และรองนายก อบต.
จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)
(3) ประเภท เงินค่าตอบแทนพิ เศษ นายก อบต./รองนายก อบต. (210300) ตั้งไว้
42,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. และรองนายก อบต. จานวน 2 ตาแหน่ง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(4) ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400) ตั้งไว้ 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(5) ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600) ตั้งไว้ 2,076,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นให้ แ ก่ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิ ก สภา อบต .
และเลขานุการสภาฯ แยกเป็น
ประธานสภา อบต.
เป็นเงิน
112,200
บาท
รองประธานสภา อบต.
เป็นเงิน
91,800
บาท
สมาชิกสภา อบต. จานวน 25 คน เป็นเงิน
1,800,000
บาท
เลขานุการสภา อบต.
เป็นเงิน
72,000
บาท
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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1.1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000)
ตั้งไว้ 1,571,740 บาท
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100) ตั้งไว้ 1,331,740 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัด สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต.) จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง บุคลากร
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง นิติกร
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 1 อัตรา
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล (220200) ตั้งไว้ 158,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัด สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(3) ประเภท เงินประจาตาแหน่ง (220300) ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจาตาแหน่ง นักบริหารงาน อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(4) ประเภท เงินอื่น (221200) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นให้แก่พนักงาน
ส่ว นตาบล เช่น เงิน เพิ่ม ส าหรับ ตาแหน่ งที่มี เ หตุพิ เ ศษของพนั ก งานส่ วนตาบล ฯลฯ ตั้งจ่ ายเงิน รายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 659,720 บาท
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้ 522,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 6 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
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- ตาแหน่ง คนครัว
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ยาม
จานวน 1 อัตรา
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 136,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่ ว ไป สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2. งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 2,961,750 บาท
2.1 หมวด ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้ 931,450 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(310100) ตั้งไว้ 531,650 บาท
(1) ค่ าตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ราชการอั นเป็ นประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ตั้ งไว้
35,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่บุคคล คณะบุคลที่ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกาหนด
(2) เงิ น ประโยชน์ ต อบแทนอื่ น ส าหรั บ พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานจ้ า ง ตั้ ง ไว้
496,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี )
หรือผูม้ ีสทิ ธิได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.1.2 ประเภท ค่าเบี้ยประชุม (310200) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมสมาชิก
สภาองค์ก ารบริหารส่ว นตาบล ในการประชุมสภาสมัย สามัญ และสมัย วิสามัญ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.1.3 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่
ไม่อาจทาในเวลาราชการได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน
บริหารทั่วไป (00111)
2.1.4 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 94,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตาบล สังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบีย บฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้บริหาร
และผู้มีสิทธิ เบิก เงินช่ว ยเหลือการศึก ษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.1.6 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบล สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ผูบ้ ริหาร และผูม้ ีสทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.2 หมวด ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ รวม
1,085,000 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 100,000 บาท
(1) ค่ารับ วารสารและนิตยสารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับ วารสาร และนิตยสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
(2) ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม อื่นใด
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร ทางวิทยุ
โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ ง ๆ
(4) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
การฝึ ก อบรม การประชุม สั มมนาต่า ง ๆ ของผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา อบต. พนัก งานส่ ว นต าบล และ
พนักงานจ้าง สังกัดสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และตาแหน่งอื่นที่กฎหมายกาหนด
(5) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามคาพิพากษา เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนีย มศาล ในการ
ดาเนินคดีตามคาพิพากษา
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า หรือ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 50,000 บาท
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุค คลหรือคณะบุคคลที่มานิเ ทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึก ษาดูงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ ย วเนื่ อ งในการเลี้ ย งรั บ รอง และค่ า บริ ก ารอื่ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งจ่ า ยเกี่ ย วกั บ การรั บ รอง ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ งการ
หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องใน
การเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จาเป็นต้องจ่า ยเกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวั น ที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่ อง การตั้ง งบประมาณและการเบิ ก จ่ ายเงิ น
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ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.2.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300) ตั้งไว้ 885,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(2) ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีศาสนา พิธีต่าง ๆ หรือ
งานกิจการของท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป
(00111)
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนี ย์ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ (ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ด่ ว นมาก ที่ มท 0808.2/ว 2072 ลงวั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2554 เรื่ อ ง ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ท า
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่ น พนัก งานส่ว นตาบล พนั ก งานจ้าง ผู้นาชุมชน สมาชิก กลุ่ม แม่บ้าน เพื่อพัฒนาประสิท ธิภาพ
การปฏิบัติงาน หรือเพื่อนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากหน่วยงานอื่ นมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปูาย ค่าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญหรือของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 61 ข้อ 19) ตั้ง จ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตาบลกุดน้าใส ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์ ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 57 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน
(00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
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(6) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อปพร. ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึก อบรมทบทวนและศึก ษาดูงาน อปพร. เพื่อให้ อปพร. ตาบลกุ ดน้าใส
มีความรู้ ความชานาญ และมีความเข้มแข็งในการบริการประชาชน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 57 ข้อ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
(00123)
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกปูองสถาบัน (อสป.) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปกปูองสถาบัน (อสป.) เพื่อเป็นการปกปูองสถาบันสาคัญของชาติ
อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0808.2/ว 1224 ลงวั นที่ 22 เมษายน 2552 (ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นสวั ส ดิ ก ารสั ง คมและ
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 57 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่า ใช้ จ่า ยในโครงการฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้เ กี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ควรรู้ และเกี่ ย วกั บ หน้ าที่ ที่ ต้อ งปฏิบั ติข อง
ศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับตาบล เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานของ อบต. ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(9) ค่ าใช้จ่ ายโครงการประชุ มประชาคมการจั ดท าแผนพัฒนาสามปี ตั้ งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมประชาคมการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดทา
แผนชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 59 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเฝูาระวัง x-ray ปัญหายาเสพติด ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการเฝูาระวัง x- ray ปัญหายาเสพติด เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์
5 รั้วปูองกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลงวันที่ 2 เมษายน
2552 และกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วปูองกัน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
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(11) ค่ าใช้ จ่ ายโครงการท้ องถิ่ นไทย รวมใจภั กดิ์ รั กษ์ พื้ นที่ สี เขี ยว ตั้ งไว้ 30,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว เพี่อดาเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ
ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/306
ลงวั นที่ 3 กุ มภาพันธ์ 2554 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/682
ลงวั นที่ 23 มี นาคม 2554 ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320)
งานอนุรักษ์แหล่งน้าและปุาไม้ (00322)
(12) ค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก าหนด (กรณีครบวาระ ยุ บสภา กรณีแทนตาแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่) และการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้ าที่ และการมี ส่ วนร่ ว มทางการเมื อง ในการเลื อกตั้ งสภาผู้ แทนราษฎร และหรื อสมาชิ กสภาวุ ฒิ สภา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน ที่ มท 0890.4/ว 1923 ลงวันที่ 16 มิถุ นายน 2552 (ยุท ธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 62 ข้อ 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
2.2.4 ประเภท ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
หรือซอมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องทาน้าเย็น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (วงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท) (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มี
ศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3 หมวด ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้ รวม 637,300 บาท แยกเป็น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
201,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตา่ ง ๆ
ตั้งไว้ 92,000
บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ แฟู ม
ตรายาง น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน
ตั้งไว้
10,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 5 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ชนิดเบาะหนัง
บุ ฟ องน้ า มี พ นั ก หลั ง ที่ พั ก แขน และล้ อ 5 ล้ อ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(3) ค่าจัดซื้อเก้าอีพ้ ลาสติก
ตั้งไว้
56,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก มีพนักพิง จานวน 200 ตัว ๆ ละ 280 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(4) ค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์
ตั้งไว้
25,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขาพับเอนกประสงค์ ขนาด 180x75x75 เซนติเมตร
จานวน 10 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
(5) ค่าจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสาร
ตั้งไว้
18,000
บาท
- ค่าจัดซื้อตู้เอกสารแบบ 2 บาน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ตู้เอกสาร จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,000 บาท เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มือจับบิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
915 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 457 มม. สูงไม่นอ้ ยกว่า 1,830 มม. เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของสานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
- ค่าตู้บานเลื่อนกระจก ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อน
กระจก จานวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,000 บาท เป็นตู้บานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต ทาจากเหล็ก ด้านหน้าติดกระจกใส
มองเห็นด้านใน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เกิดการบริหาร
จัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สายไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูา ถ่านไฟฉาย
หลอดไฟประดั บ โคมไฟฟู า ฯลฯ ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่ว ไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.3 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
ตั้งไว้
50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ งานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ถ้วยชาม แก้วน้าจานรอง ผ้าปูโต๊ะ
ถังแก๊ส ถังเก็บน้าดื่ม น้าจืดที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก สบู่ น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.4 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ สาหรับรถดับเพลิง รถยนต์
บรรทุก น้า รถยนต์ รถจัก รยานยนต์ และยานพาหนะอื่น ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ สาหรับครุภัณฑ์หรือเครื่องยนต์
เครื่องจักรกลของ อบต. หรือใช้สาหรับเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.3.6 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่าง ๆ เช่น เคมีภัณฑ์ ผงเคมีดับเพลิง น้ายาดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.7 ประเภท วัสดุการเกษตร (331000) ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร
เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีปูองกันและกาจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่าง ๆ
วัสดุเพาะชา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.8 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
ภาพถ่ายดาวเทียม รูป สีหรือขาวด าที่ไ ด้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
31,300
บาท แยกเป็น
(1) ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แปูนพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว้ 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 2 เครื่อง ๆ ละ
4,000 บาท เพื่อใช้ควบกั บ เครื่องคอมพิวเตอร์ใ นส่วนของผู้ปฏิบัติงานในสานัก งานปลัดองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบล ให้มกี ารบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มคี วามสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สไี ม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน้าต่อนาที
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ และมีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x2400 dpi
- สามารถถ่ายเอกสารสาเนาได้ทั้งสีและขาวดา
สามารถทาสาเนาได้สูงสุด 99 สาเนา
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter . Legal , และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ตั้งไว้ 3,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 750VA จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ควบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในสานักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA/450 W หรือดีกว่า
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
(ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.3.10 ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
อุป กรณ์ ในการปูองกั นและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สายยางดับ เพลิง สายสูบ น้าดับ เพลิง หัวฉีดน้า
ดับเพลิง หมวกผจญเพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง หน้ากากปูองกัน ถังเคมี
ดับเพลิง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน (00110) งานปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
2.3.11 ประเภท วัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เข้า
ลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แต่มีความจาเป็นต้องใช้ เช่น มิเตอร์น้า มิเตอร์ ไฟฟูา ตะแกรงกันสวะ
หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหาร
ทั่วไป (00111)
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้ รวม 308,000 บาท
2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100)
ตั้งไว้
150,000 บาท
เพื่ อ จ่า ยเป็น ค่ าไฟฟู าส าหรั บ ที่ ท าการ อบต. หรื ออาคารสถานที่ ที่อ ยู่ ใ นความดู แลขององค์ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลกุดน้าใส และค่าไฟฟูาของสถานีสูบน้าที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.4.2 ประเภท ค่าน้าประปา (340200)
ตั้งไว้
48,000 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าน้ าประปาส าหรั บที่ ท าการ อบต. หรืออาคารสถานที่ ที่อยู่ ในความดู แลขององค์ การบริ หาร
ส่วนตาบลกุดน้าใส ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.4.3 ประเภท ค่าโทรศัพท์ (340300)
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สาหรับที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
การบริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบารุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
2.4.4 ประเภท ค่าไปรษณีย์ (340400)
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณี ย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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2.4.5 ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500) ตั้งไว้ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรสาร โทรภาพ ค่าวิทยุ สื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทีย ม ค่าเช่าคู่สาย ค่าเช่ าพื้นที่
โฮมเพจของ อบต. ค่าปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้
ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ ค่าบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
3. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้ รวม 112,000 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว้ รวม 112,000 บาท แยกเป็น
3.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100) ตั้งไว้ 25,000 บาท
(1)
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาม ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาม เพื่อใช้ในการดาเนินการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอาเภอ ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านขาม
ที่ ชย 80101/259 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่ม
ประสิท ธิ ภาพศูนย์รวมข้อมูล ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับ อาเภอ
ประจาปี 2555 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 62 ข้อ 23) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
3.1.2 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
ตั้งไว้
87,000 บาท
(1) อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอจัตุรัส ตั้งไว้ 87,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ให้แก่ที่ทาการปกครองอาเภอจัตุรัส ตามโครงการ
โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี งานพิธีสาคัญทางวัฒนธรรมประเพณี งานกาชาด
งานตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล จานวน 20,000 บาท
โครงการกองทุนช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V ของศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์อาเภอจัตุรัส ประจาปีงบประมาณ 2555 จานวน 15,000 บาท
โครงการปูอ งกั นและแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติด ประจ าปี งบประมาณ 2555 จ านวน
52,000 บาท
ตามหนังสืออาเภอจัตุรัส ที่ ชย 0417/1054 ลงวันที่ 19 เมษายน 2554 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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4. งบรายจ่ายอื่น (550000)
ตั้งไว้ รวม
15,000
บาท
4.1 หมวดรายจ่ายอื่น (551000)
ตั้งไว้ รวม
15,000
บาท แยกเป็น
4.1.1 ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่
เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง (510100) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาในการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ตาบลกุ ดน้าใส/
ผู้รับ บริ ก ารที่มี ต่อ การบริ หารจั ด การ การบริก าร ขององค์ ก ารบริ หารส่ว นต าบลกุ ด น้าใส ตั้ งจ่ ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 393,700 บาท
5. งบลงทุน (540000)
ตั้งไว้ รวม 393,700 บาท
5.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้
393,700 บาท
5.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์สานักงาน (410100)
ตั้งไว้
250,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ตั้งไว้
250,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หรือชนิดแขวน หรือชนิดตู้ตั้งพื้น พร้อมค่าติดตั้ง
จานวน 6 เครื่อง (ยุ ท ธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้ มี
ศักยภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
5.1.2 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้
43,700 บาท แยกเป็น
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ ตั้งไว้
17,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง สาหรับใช้บริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไว้ประจาห้อ งผู้ปฏิบัติงานในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีสว่ นควบคุมการแสดงผลที่มหี น่วยความจาไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด STAT หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อเครื่องระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mpbs จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้
Keyboard และ Optical Mouse
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพร้อมใช้งาน
มีการรับประกันการใช้งาน 1 ปี หลังการติดตั้ง
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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(2) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
ตั้งไว้
21,500
บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ค พร้ อ มอุ ป กรณ์ จ านวน 1 เครื่ อ ง เพื่ อ ใช้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อบต. จัดพิมพ์เอกสาร ฯลฯ สาหรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพืน้ ฐาน ดังนี้
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) ที่มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจา หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า
1,066 MHz หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 300 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด XGA หรือ WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว้
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อเครื่องระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mpbs จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WiFi (802.11b,g) และ Bluetooth
Optical Mouse และติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนภาษาไทยบนเครื่องพร้อมใช้งาน
มีการรับประกันการใช้งาน 1 ปี หลังการติดตั้ง
(ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
(3) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา ตั้งไว้ 5,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ควบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มี การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพืน้ ฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter . Legal , และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
(ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
5.1.3 ประเภท ค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องท า น้าเย็ น
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ รถยนต์ รถบรรทุกน้าเอนกประสงค์ รถจักรยานยนต์
เครื่อ งปรับ อากาศ ฯลฯ (วงเงิน เกิ น 5,000 บาท) ตั้ง จ่า ยจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานบริห าร
งานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
-------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน 1,692,000 บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 1,672,000 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 1,069,800 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม
954,480 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000) ตั้งไว้ รวม
954,480 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100) ตั้งไว้ 877,780 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการคลัง จานวน
6 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
- ตาแหน่ง นักบริหารงานคลัง
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 2 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
จานวน 1 อัตรา
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล (220200) ตั้งไว้ 76,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการคลัง เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100)
งานบริหารงานคลัง (00113)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 115,320 บาท
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้
97,320
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส่วนการคลัง
จานวน 1 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง
(00113)
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จานวน 1 อัตรา
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกั ด
ส่วนการคลัง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
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2. งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 602,200 บาท
2.1 หมวด ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้
272,200 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(310100) ตั้งไว้ 160,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ป ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
10,000 บาท เพื่อจ่ายให้แก่บุคคล คณะบุค คลที่ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล
ตามหลักเกณฑ์และระเบียบกาหนด
(2) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น สาหรับพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี)
หรือผูม้ ีสทิ ธิได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
2.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
สังกัดส่วนการคลัง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา
ราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
2.1.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้
52,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
2.1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการคลัง และผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100)
งานบริหารงานคลัง (00113)
2.1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการคลัง และผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100)
งานบริหารงานคลัง (00113)
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2.2 หมวด ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้
252,000 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 62,000
บาท
(1) ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า หรือ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
ตั้งไว้
180,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็ บรายได้ เช่น ภาษีคืนก าไรให้กับ ประชาชน ฯลฯ
(ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 13) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
(00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มี
ศักยภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 59 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
2.2.3 ประเภท ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
หรือซอมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องทาน้าเย็น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
หน้า 59 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลั ง
(00113)
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2.3 หมวด ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้
78,000 บาท แยกเป็น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
58,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตา่ ง ๆ
ตั้งไว้ 50,000
บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ แฟู ม
ตรายาง น้ายาลบค าผิด ลวดเย็บ กระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน
ตั้งไว้
8,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ชนิดเบาะหนัง
บุฟองน้า มีพนักหลัง ที่พักแขน และล้อ 5 ล้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)
(2) ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ส ดุ ค อมพิว เตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับ ผงหมึก หมึก สาหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง
แปูนพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป (00100) งานบริหารงานคลัง (00113)
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 20,000 บาท
3. งบลงทุน (540000)
ตั้งไว้ รวม 20,000 บาท
3.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้
20,000 บาท
3.1.1 ประเภท ค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องท าน้าเย็ น
เครื่องคอมพิว เตอร์พ ร้ อมอุป กรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับ อากาศ ฯลฯ (วงเงิ นเกิน 5,000 บาท)
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาด้ านการเมื อง การบริ หาร การจั ด การของหน่ว ยงานให้มี ศัก ยภาพปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 59 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
(00110) งนบริหารงานคลัง (00113)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนโยธา
-------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน 3,561,880 บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 1,014,080 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 541,500 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 434,500 บาท
1.1.1 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา) (522000) ตั้งไว้ รวม 434,500 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100) ตั้งไว้ 388,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปี ให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนโยธา จานวน
3 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
- ตาแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง นายช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ช่างสารวจ
จานวน 1 อัตรา
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล (220200) ตั้งไว้ 46,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนโยธา เช่น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้ 107,000 บาท
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้
80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนัก งานจ้าง ให้แก่พนัก งานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส่วนโยธา
จานวน 1 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา
จานวน 1 อัตรา
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
ตัง้ ไว้
27,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
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2. งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 382,580 บาท
2.1 หมวด ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้
173,580 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(310100) ตั้งไว้ 92,580 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอั นเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนโยธา
เป็นกรณีพิเ ศษ (เงิน รางวั ล ประจาปี ) หรือผู้มีสิท ธิไ ด้รับ ตามที่ ระเบียบกฎหมายก าหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
สังกัดส่วนโยธา ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.1.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้
36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนโยธา ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
2.1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้
15,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่ว ยเหลือการศึก ษาบุตรให้แก่พนัก งานส่วนตาบล สังกัดส่วนโยธา และผู้มีสิท ธิเ บิก เงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 20,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนโยธา และผู้มีสิทธิเบิกเงิน
ช่ว ยเหลือค่ารัก ษาพยาบาลได้ตามระเบีย บฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.2 หมวด ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้
105,000 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้ 60,000 บาท
(1) ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนโยธา
(3) ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์ เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ หรือ
ชีแ้ นวเขต เพื่อคุ้มครองปูองกัน ภายในเขตตาบลกุดน้าใส
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(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า หรือ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)
2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
ตั้งไว้
30,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดิ น ทางไปราชการ โดยจ่ า ยเป็ น ค่ า พาหนะ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ค่ า เช่ า ที่ พั ก หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น
ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกั ด
ส่วนโยธา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน (00241)
2.2.3 ประเภท ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
หรือซอมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องทาน้าเย็น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 59 ข้อ 5) ตั้ง จ่า ยจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุม ชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3 หมวด ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้
104,000 บาท แยกเป็น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
24,000 บาท
(1) ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตา่ ง ๆ
ตั้งไว้ 20,000
บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ แฟู ม
ตรายาง น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน
ตั้งไว้
4,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ชนิดเบาะหนัง
บุฟองน้า มีพนักหลัง ที่พักแขน และล้อ 5 ล้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟูาและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา สายไฟฟูา สวิทซ์ไฟฟูา ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
(00241)
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2.3.3 ประเภท วัสดุก่อสร้าง (330600) ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ส ดุ ก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อ ง สังกะสี ทราย แผ่นเหล็ก
เสาเหล็ ก เหล็ก เส้น สว่าน เลื่อย จอบ เสีย ม มืดถางหญ้า ขอตัดกิ่งไม้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3.4 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไว้
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันเบนซิน น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
2.3.6 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดาที่ได้จากการล้าง อั ด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแลชุมชน (00241)
2.3.7 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แปูนพิมพ์
เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะแลชุมชน (00241)
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้ รวม
บาท
3. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้ รวม 90,000 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว้ รวม 90,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
ตั้งไว้ 90,000 บาท
(1) อุดหนุนการประปาภูมภิ าคอาเภอจัตุรัส
ตั้งไว้
90,000
บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าขยายท่อเมนต์ประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอุปกรณ์ภายในหมู่บ้านวังวัด หมู่ที่ 4 (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 50 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00312)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 56

ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 2,547,800 บาท
4. งบลงทุน (540000)
ตั้งไว้ รวม 2,547,800 บาท
4.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้
7,000
บาท
4.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (410700) ตั้งไว้ 7,000
บาท
(1) ค่าจัดซือ้ กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้อง
ดิจติ อล จานวน 1 ตัว
- ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
- หน้าจอไม่น้อยกว่า 2.5 นิว้
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
4.2 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ตั้งไว้ รวม 2,540,800 บาท
4.2.1 ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (421000) ตั้งไว้ 1,740,800 บาท แยกเป็น
4.2.1.1 ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งไว้ 1,540,800 บาท
(1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตลาด หมู่ที่ 1 ตั้งไว้
99,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสวัสดิ์ จังวะโร ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริห ารส่วนตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 47 ข้อ 49) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้ าน บ้านวังเสมา หมู่ที่ 2 ตั้งไว้
99,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม เร่งสูงเนิน ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอี ยดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 39 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้าใส หมู่ที่ 3 ตั้งไว้
97,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายผัด ขนาดผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 273.00 ตารางเมตร
ตามรูป แบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลกุ ดน้าใส (ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 40 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
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(4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ 5 ตั้งไว้
74,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุดม แสงประสิทธิ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 205.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 40 ข้อ 12) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน บ้านสาโรงโคก หมู่ที่ 6 ตั้งไว้
152,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพรทิพย์ สิงห์สวัสดิ์ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00
ตารางเมตร พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา สามปี 25552557 หน้า 41 ข้อ 14) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูา
ถนน (00242)
(6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 ตั้งไว้
252,400 บาท เพื่อจ่า ยเป็นค่ า ก่อ สร้า งถนนคอนกรีต เสริม เหล็ก สายกลางบ้า น ขนาดผิว จราจรกว้า ง
5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่ วนตาบล
กุดน้าใส (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 42
ข้อ 20) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่วมมิตร หมู่ที่ 8 ตั้งไว้
167,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมบ้านดอนเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 335.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบลกุด
น้าใส (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 42
ข้อ 21) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเปูง หมู่ที่ 9 ตั้งไว้
99,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีป ริมาตรพื้ นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
ตามรูป แบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลกุ ดน้าใส (ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 47 ข้อ 49) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
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(9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน บ้านดอนเกษตร หมู่ที่ 11 ตั้งไว้
167,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมบ้านร่วมมิตร ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 335.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดน้าใส (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 44
ข้อ 33) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(10) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 ตั้งไว้
99,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
ตามรูป แบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลกุ ดน้าใส (ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 44 ข้อ 35) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตลาด หมู่ที่ 13 ตั้งไว้
99,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านตลาด ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร
ตามรูป แบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลกุ ดน้าใส (ยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 47 ข้อ 49) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(12) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่ ้าน บ้านสาโรงโคก หมู่ที่ 14 ตั้งไว้
130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน ขนาดผิวจราจรกว้าง
4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งปูายโครงการ 1 ปูาย ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดน้าใส (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 47
ข้อ 49) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
4.2.1.2 ประเภท ถนนดิน
ตั้งไว้
200,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างขุดขนปรับแต่งยกร่องถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านตลาด หมู่ที่ 1 ตั้งไว้
100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ าขุดขนปรับแต่งยกร่องถนนดินสายหนองเครือจาปา ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.
ลงลู ก รั ง ปริ ม าตรไม่ น้ อ ยกว่ า 300 ลบ.ม. พร้ อ มเกรดปรั บ แต่ ง ผิ ว จราจรให้ เ รี ย บร้ อ ย ตามรู ป แบบ
รายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 39 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
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(2) โครงการก่อสร้างขุดขนปรับแต่งยกร่องถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านเหนือ หมู่ที่ 10
ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดขนปรับแต่งยกร่องถนนดินสายบ้านนายชัชชัย – ข้างโรงเรียนกุดน้าใส
พิทยาคม ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่นอ้ ยกว่า 804 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังปริมาตรไม่น้อยกว่า 170 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ลงลูกรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.
พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบล
กุดน้าใส (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 43
ข้อ 30) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
4.2.2 ประเภท ค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 20,000 บาท
ค่าบารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องทาน้าเย็น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตู้
โต๊ะ เก้ าอี้ เครื่องปรับ อากาศ ฯลฯ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 59
ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)
4.2.3 ประเภท ค่าบารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200) ตั้งไว้ 780,000 บาท
(1) ค่าบารุงหรือซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้าน ตัง้ ไว้ 50,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ ง หรื อ ซ่ อ มแซมไฟฟู า สาธารณะประโยชน์ พร้ อ มอุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ฯลฯ (ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 49 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(2) ค่า ปรั บ ปรุง ซ่อมแซมถนนลูก รัง ภายในหมู่ บ้า น หมูที่ 1-14 ตั้ง ไว้ 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าลงลูกรังเป็นบางตอน หรือซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหรือสายเพื่อการเกษตร ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6,670.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า
3,335.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อกาหนด
ขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2555-2557 หน้า 47 ข้อ 50) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
(00240) งานไฟฟูาถนน (00242)
(3) ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ตั้งไว้
230,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส
ตามรู ป แบบรายละเอี ย ดข้ อ ก าหนดขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด น้ าใส (ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 48 ข้อ 57) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (00311)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 60

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน
1,170,120
บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 1,120,120 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 600,120 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 162,920 บาท
1.1.1 หมวด เงินเดือน (ผ่ายประจา) 522000)
ตั้งไว้ รวม 162,920 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100) ตั้งไว้ 157,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จานวน 1 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
- ตาแหน่ง นักบริหารงานสาธารณสุข
จานวน 1 อัตรา
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล (220200) ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
437,200 บาท
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600) ตั้งไว้
337,200 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งพนั ก งานจ้ า ง ให้ แ ก่ พ นั ก งานจ้ า งตามภารกิ จ และพนั ก งานจ้ า งทั่ ว ไป สั ง กั ด ส่ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จานวน 1 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
(00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
- ตาแหน่ง ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง พนักงานขับรถขยะ
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ
จานวน 3 อัตรา
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็น เงินเพิ่มการครองชีพ ชั่ว คราว เงินเพิ่มต่ าง ๆ ให้แก่พนัก งานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัด ส่วนสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
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2. งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 380,000 บาท
2.1 หมวด ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้
95,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(310100) ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี ) หรือผู้มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกฎหมาย
กาหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกั บ
สาธารณสุข (00221)
2.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
สังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทาในเวลาราชการได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบีย บฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
2.2 หมวด ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้ 175,000 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้
5,000
บาท
(1) ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่ น ค่าจ้างเหมาสูบน้า หรือค่าจ้าง
เหมาอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)
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2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
ตั้งไว้
120,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 52 ข้อ 3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคไข้เลือดออก (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสัง คมและ
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 52 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรณรงค์ปูองกันโรคเอดส์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 52 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุด หนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริก ารสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
(00223)
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์การปูองกันและแก้ไขโรคติดต่อ ตั้ งไว้ 15,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รณรงค์การปูองกันและแก้ไขโรคติดต่อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
(6) ค่า ใช้จ่ ายศู นย์ แ พทย์ฉุ ก เฉิ น หรื อ ทีม กู้ ชีพ กู้ ภั ย ตั้ง ไว้ 10,000 บาท เพื่ อจ่ า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายในศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน หรือทีมกู้ชีพกู้ภัย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการดาเนินงานกู้ชีพกู้ภัย ฯลฯ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2551 ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
2.2.3 ประเภท ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
หรือซอมแซมครุภั ณฑ์ เช่น รถบรรทุกขยะ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่ องพิมพ์ดีด เครื่องท าน้าเย็ น เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 59 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
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2.3 หมวด ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้ รวม
110,000 บาท แยกเป็น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
5,000
บาท
เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านัก งาน เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ แฟูม ตรายาง น้ายาลบค าผิ ด
ลวดเย็ บ กระดาษ แบบพิ ม พ์ ฯลฯ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น รายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุ ข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
2.3.2 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไว้
100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ามันดีเซล น้ามันเครื่อง สาหรับรถยนต์บรรทุกขยะ ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
2.3.3 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้
5,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวั ส ดุ ค อมพิว เตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับ ผงหมึก หมึก สาหรับ เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง
แปูนพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
3. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้ รวม 140,000 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว้
140,000 บาท
3.1.1 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (610400) ตั้งไว้ 140,000 บาท
(1) อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ตั้งไว้
140,000 บาท
เพื่อสนับ สนุนการบริก ารสาธารณสุ ขมูลฐานชุมชนของแต่ ละหมู่บ้า น จานวน 14 หมู่ บ้าน หมู่บ้านละ
10,000 บาท (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 62 ข้อ 22) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น (00223)
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 50,000 บาท
4. งบลงทุน (540000)
ตั้งไว้ รวม 50,000 บาท
4.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ตั้งไว้
50,000 บาท
4.1.1 ประเภท ค่าบารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น
(1) ค่าบารุงหรือซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงหรือซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องทาน้าเย็น เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (วงเงินเกิน 5,000 บาท) (ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
หน้า 59 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข (00221)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
-------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน 6,272,690 บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 6,072,690 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 827,680 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 339,520 บาท
1.1.1 หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจา)(522000)
ตั้งไว้ รวม 339,520 บาท แยกเป็น
(1) ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100) ตั้งไว้ 329,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีใ ห้แก่พนัก งานส่วนตาบล สังกัดส่วนการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- ตาแหน่ง นักบริหารการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
(2) ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล (220200) ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่น
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ตั้งไว้
488,160 บาท
1.2.1 ประเภท ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220600)
ตั้งไว้
388,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส่วนการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 3 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จานวน 10 อัตรา
1.2.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220700) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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2. งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 4,007,410 บาท
2.1 หมวด ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้
361,890 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(310100) ตั้งไว้ 271,890 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา
และวั ฒนธรรม เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี ) หรือผู้มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็น
งานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไ ม่อาจท าในเวลาราชการได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.1.3 ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400) ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่
พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้
10,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็น เงินช่ว ยเหลือการศึก ษาบุตรให้แก่ พนัก งานส่ว นตาบล สั งกั ดส่วนการศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.1.5 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และผูม้ ีสทิ ธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.2 หมวด ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้
2,217,880 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้
80,000 บาท
(1) ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า หรือ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวด การแข่งขัน
และพิธีเปิดต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา (00211)
2.2.3 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
ตั้งไว้
2,112,880 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการศึกษา
ศาสนา และวั ฒนธรรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึก ษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 647,880 บาท แยกเป็น
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 5 ศูนย์
จานวน 167 คน ๆ ละ 13 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 607,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 40,000 บาท
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 54 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน และการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในงานพิธีทางศาสนา ประเพณีต่าง ๆ เช่น วันเข้าพรรษา
วันสงกรานต์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การสร้างประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ นอกห้องเรีย น ฯลฯ (ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิก ารสั งคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 54 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีพื้นบ้าน ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานประเพณีวัฒนธรรมพืน้ บ้านในพืน้ ที่ตาบล ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีเส็งกลอง ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ
(ยุทธศาสตร์การพั ฒนาด้านสวั สดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
หน้า 53 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากอุด หนุนทั่ว ไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
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(6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมในด้านจริยธรรม คุณธรรม ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อเป็น
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าต้ า นยาเสพติ ด ส าหรั บ ประชาชน เยาวชน ในเขตต าบลกุ ด น้ าใส
(ยุทธศาสตร์การพั ฒนาด้านสวั สดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
หน้า 55 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ตั้งไว้ 60,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การออกก าลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ เช่ น ค่ า ตอบแท น
ผูฝ้ กึ สอน การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ และเป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดหาอุปกรณ์การออกกาลังกายกลางแจ้ง
ณ ศูนย์กีฬาตาบล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
(9) ค่าใช้จ่ายตามโครงการสวนสุขภาพชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสวนสุ ขภาพชุมชน สาหรับ จัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนพร้อมอุปกรณ์ออกกาลังกาย (ยุ ท ธศาสตร์
การส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 55 ข้อ 2)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬา
และนันทนาการ (00262)
(10) ค่าใช้จ่ายโครงการเข้าวัดทุกวันพระ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาชุดผ้าพื้นเมือง สาหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตาบลกุดน้าใส ค่าปัจจัยสาหรับถวายพระ
ค่าอาหาร และเครื่องไทยธรรมสาหรับถวายพระ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(11) ค่าใช้จ่ายโครงการเด็กเล็กฟันสวย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนทันต
แพทย์ที่มาตรวจฟันให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาฟันให้แก่เด็กเดือนละ 1 ครั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5
แห่ง ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเด็กนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน ตัง้ ไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจ้างเด็กนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 54 ข้อ 7) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)
(13) ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการวันแม่แห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)
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(14) ค่ าใช้จ่า ยโครงการวั นพ่ อแห่ง ชาติ ตั้ง ไว้ 200,000 บาท เพื่ อจ่ ายเป็น ค่า ใช้ จ่า ย
ตามโครงการวั น พ่ อ แห่ ง ชาติ ตั้ ง จ่ า ยจากเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานการศึ ก ษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการบัณ ฑิตน้อย ตั้ง ไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่า ยเป็นค่ าใช้จ่ ายตาม
โครงการบัณฑิตน้อย ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212)
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีลอยกระทง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการประเพณีลอยกระทง (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 53 ข้อ 3) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึก ษาตาบลกุ ดน้าใส ต้านยาเสพติด
ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่ อจ่า ยเป็น ค่าใช้จ่ ายในการจัด แข่ งขัน กีฬ านั ก เรี ย นประถมศึก ษาตาบลกุ ดน้ าใส
ต้านยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
(18) ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการเข้ า ค่ า ยพั ฒ นาวิ ช าการผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ประถมศึก ษาตาบลกุ ด น้าใส ตั้ งไว้ 40,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ ายในการจัดการเข้าค่ายพัฒนา
วิชาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนประถมศึกษา ตาบลกุดน้าใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
(19) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมตาบลกุดน้าใส ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมตาบลกุดน้าใส ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
(00263)
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมจั ดการศึก ษาท้ องถิ่น ตั้ง ไว้ 20,000 บาท เพื่อเป็ น
ค่าใช้จ่ายในการร่ว มกิ จกรรมตามโครงการมหกรรมจัดการศึก ษาท้องถิ่น ตั้ งจ่ายจากเงิ นอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00210)
2.2.4 ประเภท ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
หรื อ ซอมแซมครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ตู้ โต๊ ะ เก้ า อี้
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) (ยุท ธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 59 ข้อ 5) ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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2.3 หมวด ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้
1,377,640 บาท แยกเป็น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน (330100)
ตั้งไว้
44,000
บาท
(1) ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตา่ ง ๆ
ตั้งไว้ 40,000
บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ แฟู ม
ตรายาง น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน
ตั้งไว้
4,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ชนิดเบาะหนัง
บุฟองน้า มีพนักหลัง ที่พักแขน และล้อ 5 ล้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.3.2 ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
ตั้งไว้
70,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า วั ส ดุ ง านบ้ า นงานครั ว เช่ น แปรง ไม้ ก วาด ถั ง ขยะ ถาดหลุ ม ถั ง น้ า ที่ น อนเด็ ก
เสื้อกันเปื้อน กระติกน้าร้อน ถ้ว ยชาม แก้วน้าจานรอง ผ้าปูโ ต๊ะ ผ้าประดับ น้าดื่ม ผงซัก ฟอก สบู่
น้ายาดับกลิ่น ฯลฯ ๆ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.3.3 ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) (330400) ตั้งไว้ 1,193,640 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 แห่ง จานวน 167 คน
คนละ 7 บาท จานวน 280 วัน เป็นเงิน 327,320 บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ทั้ง 7 แห่ง ให้ได้
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 476 คน คนละ 7 บาท จานวน 260 วัน เป็นเงิน 866,320 บาท
(ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
2555-2557 หน้า 54 ข้อ 4) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
2.3.4 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
ภาพถ่ายดาวเทียม รูป สีหรือขาวด าที่ไ ด้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.3.5 ประเภท วัสดุกีฬา (3301300) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกณ์กีฬา
เช่น ลู ก ฟุ ตบอล ลู ก ปิงปอง ไม้ แบดมินตัน นาฬิก าจับ เวลา ตั้งจ่ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
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2.4 หมวด ค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้ รวม 50,000 บาท
2.4.1 ประเภท ค่าไฟฟ้า (340100)
ตั้งไว้
30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับศูนย์พั ฒนาเด็ก เล็กขององค์การบริหารส่ ว นตาบลกุ ดน้าใส ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
2.4.2 ประเภท ค่าน้าประปา (340200)
ตั้งไว้
20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาสาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
3. งบเงินอุดหนุน (560000)
ตั้งไว้ รวม 1,237,600 บาท
3.1 หมวดเงินอุดหนุน (561000)
ตั้งไว้ รวม 1,237,600 บาท
3.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
ตั้งไว้ 1,237,600 บาท
(1) อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินจิ อนุสรณ์) ตั้งไว้
197,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวั งเสมา (พินิจอนุสรณ์ ) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
เด็ กเล็ ก – ประถมศึก ษาปีที่ 6 จานวน 76 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จานวน 200 วัน (จัดสรร
100%) (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 25552557 หน้า 54 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
(2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้าใส (พระครูอนุสรณ์) ตั้งไว้ 244,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน้าใส (พระครูอนุสรณ์) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่
เด็ กเล็ ก – ประถมศึก ษาปีที่ 6 จานวน 94 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จานวน 200 วัน (จัดสรร
100%) (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 25552557 หน้า 54 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
(3) อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด
ตั้งไว้
236,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 91 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จานวน 200 วัน (จัดสรร 100%) (ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 54 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)
(4) อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่วมมิตร
ตั้งไว้
163,800 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ น อุ ด หนุ นโรงเรี ย นบ้ านร่ ว มมิ ต ร ตามโครงการสนั บ สนุ น อาหารกลางวั น ให้ แก่ เ ด็ ก เล็ ก –
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 63 คน อั ต ราคนละ 13 บาท/วั น จ านวน 200 วั น (จั ด สรร 100%)
(ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
หน้า 54 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
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(5) อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแตง
ตั้งไว้
83,200
บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย นบ้ า นท่ า แตง ตามโครงการสนั บ สนุ น อาหารกลางวั น ให้ แ ก่ เ ด็ ก เล็ ก –
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 32 คน อั ต ราคนละ 13 บาท/วั น จ านวน 200 วั น (จั ด สรร 100%)
(ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาด้านสวั สดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
หน้า 54 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่ วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
(6) อุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อ
ตั้งไว้
161,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 62 คน อัตราคนละ 13 บาท/วัน จานวน 200 วัน (จัด สรร 100%) (ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 54 ข้อ 1)
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)
(7) อุดหนุนโรงเรียนบ้านสาโรงโคก
ตั้งไว้
150,800 บาท
เพื่ อจ่ ายเป็ นเงิ นอุ ด หนุ นโรงเรี ย นบ้ านส าโรงโคก ตามโครงการสนั บสนุ นอาหารกลางวั นให้ แก่ เด็ กเล็ ก –
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จ านวน 58 คน อั ต ราคนละ 13 บาท/วั น จ านวน 200 วั น (จั ด สรร 100%)
(ยุทธศาสตร์ การพั ฒนาด้านสวั สดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557
หน้า 54 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา (00212)
ข. รายจ่ายเพือ่ การลงทุน ตั้งไว้ รวม 200,000 บาท
4. งบลงทุน (540000)
ตั้งไว้ รวม 200,000 บาท
4.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์ (411000)
ตั้งไว้
100,000 บาท
4.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์อื่น ๆ (411700)
ตั้งไว้
100,000 บาท
- เครื่องเล่นสนาม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส จานวน 5 แห่ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
4.2 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ตั้งไว้
100,000 บาท
4.2.1 ประเภท ค่าบารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200) ตั้งไว้ 100,000 บาท
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่ายจาแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน ส่วนสวัสดิการสังคม
-------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน
1,607,420 บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายประจา ตั้งไว้ รวม 1,590,420 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
ตั้งไว้ รวม 549,120 บาท
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
ตั้งไว้ รวม 549,120 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตาบล (220100) ตั้งไว้ 476,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจาปีให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนสวัสดิการ
และสังคม จานวน 4 ตาแหน่ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
- ตาแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
- ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน 1 อัตรา
1.1.2 ประเภท เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล (220200) ตั้งไว้ รวม 72,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล สังกัดส่วนสวัสดิการสังคม เช่น เงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
(00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
2. งบดาเนินการ (530000)
ตั้งไว้ รวม 1,041,300 บาท
2.1 หมวด ค่าตอบแทน (531000)
ตั้งไว้
120,000 บาท แยกเป็น
2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(310100) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นให้แก่พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง สังกัดส่วนสวัสดิการและ
สังคม เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจาปี) หรือผู้มีสิทธิได้รับตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด ฯลฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
2.1.2 ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) ตั้งไว้ 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่
ไม่อาจทาในเวลาราชการได้ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 73

2.1.3 ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาบล และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
2.1.4 ประเภท เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (310600) ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ค่ า รั ก ษาพยาบาลให้ แ ก่ พ นั ก งานส่ ว นต าบล และผู้ มี สิ ท ธิ เ บิ ก เงิ น ช่ ว ยเหลื อ
ค่ารัก ษาพยาบาลได้ตามระเบีย บ ตั้ง จ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
2.2 หมวด ค่าใช้สอย (532000)
ตั้งไว้
863,000 บาท แยกเป็น
2.2.1 ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) ตั้งไว้
40,000 บาท
(1) ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ าปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนการคลัง
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างทาการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้า หรือ
ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
ตั้ง จ่า ยจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานสัง คมสงเคราะห์ (00230) งานบริ หารทั่ว ไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
2.2.2 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
ตั้งไว้
808,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่ นที่จาเป็นใน
การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง สังกัดส่วนสวัสดิการ
สั งคม ตั้ งจ่ ายจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานสั งคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกั บสั งคม
สงเคราะห์ (00231)
(2) ค่า ใช้ จ่า ยโครงการกิ จกรรมรดน้าดาหัว ไหว้ ขอพรผู้ สูง อายุ ตั้ง ไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมรดน้าดาหัว ไหว้ ขอพรผู้สูงอายุ ตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสวั สดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 53
ข้อ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
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(3) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่า ใช้ จ่ ายในการพั ฒนาและส่ง เสริ มกลุ่ มอาชีพ ตาบลกุ ด น้าใส (ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาด้า นเศรษฐกิ จ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 51 ข้อ 6) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการสูงวัย เข้าวัดฟังธรรม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
สาหรับการส่งเสริมพัฒนาผู้สูงอายุ ในตาบลกุดน้าใส ตามโครงการสูงวัย เข้าวัดฟังธรรม ตั้งจ่ายจาก
เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (00250) งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่าย
องค์กรสตรี ตาบลกุดน้าใส ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม
สตรีตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี 2555-2557 หน้า 55 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการสามวัย สานฝัน สร้างสัมพันธ์ใ นครอบครัว ตั้งไว้ 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม การสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตาบลกุดน้าใส ตั้งจ่ายจาก
เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป ปรากฏในแผนงานสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน (00250) งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(7) ค่ า ใช้ จ่า ยโครงการสายสั ม พัน ธ์ส านฝั นผู้ พิก าร ตั้ งไว้ 40,000 บาท เพื่ อ จ่า ยเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายสัมพันธ์สานฝันผู้พิการ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการสายสัมพันธ์สานฝันผู้ปุวยเอดส์ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสายสั มพั นธ์ส านฝันผู้ปุวยเอดส์ ตั้งจ่ายจากเงิน รายได้ ปรากฏในแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(9) ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการอบรมเพิ่ ม ศั ก ยภาพ ศู น ย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชน ตั้ ง ไว้
20,000 บาท เพื่อ จ่า ยเป็นค่ าใช้จ่ ายตามโครงการอบรมเพิ่ม ศัก ยภาพ ศู นย์ พัฒนาครอบครั วในชุ มชน
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(10) ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชน นาไทย ห่างไกลยาเสพติด ตั้งไว้ 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม เยาวชน นาไทย ห่างไกลยาเสพติด เพื่ออบรมเยาวชน ตาบล
กุดน้าใส ห่างไกลยาเสพติด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
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(11) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล ตาบลกุดน้าใส (ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 55 ข้อ 1) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
(00252)
(12) ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จปฐ. ตั้ ง ไว้ 25,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
จ้างเหมาในการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และบันทึกข้อมูล ฯลฯ (ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 25552557 หน้า 59 ข้อ 2) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(13) ค่าใช้จ่ายตามโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการคารานเสริมสร้างเด็ก ภายในตาบลกุดน้าใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (00252)
(14) ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้เทิดไทองค์ราชัน 85 พรรษา
ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านผูด้ ้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ด้านที่อยู่อาศั ย ในตาบลกุดน้าใส
ตามรู ป แบบรายละเอี ย ดและข้ อ ก าหนดขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด น้ าใส ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ
ในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการห้องน้าสาหรับผู้พิการ ตั้งไว้ 30,000 บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าสาหรับ
จัดทาห้องน้าสาหรับผู้พิการ ที่มาติดต่อขอรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ตามรูปแบบ
รายละเอียดและข้อกาหนดขององค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
2.2.3 ประเภท ค่าบารุงรักษาหรือซ่อมแซม (320400) ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง
หรื อ ซอมแซมครุ ภั ณ ฑ์ เช่ น เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ เครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด ตู้ โต๊ ะ เก้ า อี้
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) (ยุท ธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 59 ข้อ 5) ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ (00231)
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2.3 หมวด ค่าวัสดุ (533000)
ตั้งไว้
58,300 บาท แยกเป็น
2.3.1 ประเภท วัสดุสานักงาน (330100) ตั้งไว้
44,000
บาท
(1) ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตา่ ง ๆ
ตั้งไว้ 30,000
บาท
- เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ส านั ก งาน เช่ น กระดาษ ปากกา ดิ น สอ แฟู ม
ตรายาง น้ายาลบคาผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00231)
(2) ค่าจัดซื้อเก้าอีท้ างาน
ตั้งไว้
4,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เก้าอีท้ างาน จานวน 2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ชนิดเบาะหนัง
บุฟองน้า มีพนักหลัง ที่พักแขน และล้อ 5 ล้อ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00231)
(3) ค่าจัดซื้อตูเ้ อกสารแบบ 2 บาน
ตั้งไว้
10,000
บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้ ตู้เอกสาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เอกสาร จานวน 2 ตู้ ๆ ละ
5,000 บาท เป็นตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มือจับบิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 915 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 457 มม.
สูงไม่น้อยกว่า 1,830 มม. เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของส่วนสวัสดิการสังคม ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00231)
2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไว้
14,300
บาท
(1) ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 7,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น
ผงหมึ ก ตลั บผงหมึ ก หมึ กเติ มเครื่ องพิ มพ์ แผ่ นกรองแสง แปู นพิ มพ์ เมาส์ แผ่ นหรื อจานบั นทึ กข้ อมู ล
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
(2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) ตั้งไว้ 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ควบกับ
เครื่ องคอมพิ ว เตอร์ใ นส่ว นของผู้ ป ฏิ บั ติ งานในส่ วนสวั สดิ ก ารสั งคม ให้ มีก ารบริ ห ารจั ดการองค์ ก รให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มคี วามสามารถเป็น Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
มีความละเอียดในการพิมพ์ขาวดาไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความละเอียดในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi
มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดาไม่นอ้ ยกว่า 30 หน้าต่อนาที
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้ และมีความละเอียดในการสแกนสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 1,200x2400 dpi
- สามารถถ่ายเอกสารสาเนาได้ทั้งสีและขาวดา
สามารถทาสาเนาได้สูงสุด 99 สาเนา
- มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
สามารถใช้ได้กับ A4,Lette.Legal , และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

หน้าที่ 77

(3) ค่าจัดซื้อเครื่องสารองไฟ ตั้งไว้ 3,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสารอง
ไฟฟูา ขนาด 750VA จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ควบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานในส่วน
สวั สดิการสั งคม ให้มีการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอีย ดคุณลักษณะ
พืน้ ฐาน ดังนี้
มีกาลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA/450 W หรือดีกว่า
- สามารถสารองไฟฟูาได้ไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที
(ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00231)
2.4 หมวด ค่าสาธารณูปโภค (534000)
ตั้งไว้ รวม
บาท
ข. รายจ่ายเพื่อการลงทุน ตั้งไว้ รวม 17,000 บาท
3. งบลงทุน (540000)
ตั้งไว้ รวม
17,000
บาท
3.1 หมวด ค่าครุภัณฑ์ (411000)
ตั้งไว้
17,000
บาท
3.1.1 ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
ตั้งไว้
17,000
บาท แยกเป็น
(1) ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งไว้
17,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกิจการ อบต. กุดน้าใส
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีสว่ นควบคุมการแสดงผลที่มหี น่วยความจาไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด STAT หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อเครื่องระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mpbs จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิว้
พร้อมแปูนพิมพ์ และเมาส์
(ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดการของหน่วยงานให้มีศักยภาพปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี 2555-2557 หน้า 60 ข้อ 8) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ (00231)
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดน้าใส อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจ่าย งบกลาง
-------------------------ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
จานวน 1,321,340 บาท แยกเป็น
ก. รายจ่ายงบกลาง (510000) ตั้งไว้ รวม 1,321,340 บาท
1. หมวด งบกลาง
ตั้งไว้ รวม 1,321,340 บาท แยกเป็น
1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300) ตั้งไว้ 291,380 บาท เพื่อจ่าย
เป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามพระราชบัญ ญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกา
กาหนดระยะเวลาเริ่มดาเนินการจัดเก็บเงินสมทบ ฯ พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวง 12,13,14 (พ.ศ. 2541)
ออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างของพนักงานจ้าง
ทั้งหมด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.2 ประเภท เงินสารองจ่าย (111000) ตั้งไว้ 600,000 บาท แยกเป็น
(1) เงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 291,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกิจการที่
ไม่สามารถคาดได้ล่วงหน้า กรณีจาเป็นเร่งด่วน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ หรือกรณีตั้งงบประมาณ
รายจ่ า ยไม่ เ พี ย งพอจ่ า ยตามความเหมาะสมโดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไ ขเพิ่มเติม
ถึ ง ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้ อ 19 ตั้ งจ่ า ยจากเงิ นรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
(2) เงินสารองจ่าย ตั้งไว้ 308,380 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกิจการที่
ไม่สามารถคาดได้ล่วงหน้า กรณีจาเป็นเร่งด่วน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ หรือกรณีตั้งงบประมาณ
รายจ่ า ยไม่ เ พี ย งพอจ่ า ยตามความเหมาะสมโดยได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธี ก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไ ขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 19 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
1.3 ประเภท รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100) ตั้งไว้ 319,960 บาท แยกเป็น
(1) ทุนการศึกษา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาให้แก่ผู้บริหาร
ท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนั ก งานส่ ว นต าบล พนั ก งานาจ้ า ง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลัก เกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึก ษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
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(2) สมทบกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกุ ด น้ าใส ตั้ ง ไว้
80,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น เงิ น สมทบเงิ น เข้ า กองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ ไม่ น้ อ ยกว่ า อั ต ราร้ อ ยละ 30
ของค่ า บริ ก ารสาธารณสุ ข ที ไ ด้ รั บ จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับ สนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
เทศบาล ดาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
(3) เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) (120100)
ตั้งไว้ 139,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของเงินรายได้ ที่ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ประจาปีงบประมาณ
2555 ตามพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพสาหรับผู้ปุวยโรคเอดส์ ที่ขาดคนอุปการะเลี้ยงดู ตามมติของผู้บริหารฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)
1.5 ประเภท เงินช่วยพิเศษ (111200) ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น
(1) เบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพสาหรับ
ผู้ด้อยโอกาส ตามมติของผู้บ ริหารฯ ตั้ งจ่ายจากเงิ นอุดหนุ นทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
(2) ค่าช่วยเหลือจัดงานศพตามประเพณี ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงาน
ศพตามประเพณี ส าหรับคนยากจน ด้อยโอกาส ขาดคนอุปการะเลี้ย งดู ตามมติผู้บ ริหารฯ ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)

