คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม
อําเภอดานซ$าย จังหวัดเลย

2.1 รายรับ

รายรับ

รายรับจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557

ป 2558

รายได$จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร

24,176.00

49,000.00

86,000

4,160

1,000

1,000

114,730.98

100,000.00

80,000

31,300.00

50,000.00

30,000

174,366.98

200,000.00

197,000

13,739,617.33

11,200,000.00

12,917,000

13,739,617.33

11,200,000.00

12,917,000

6,892,565.00

7,600,000.00

8,585,000

6,892,565.00

7,600,000.00

8,585,000

รวม 20,806,549.31

19,000,000.00

21,699,000

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพย+สิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย+
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายได$จัดเก็บเอง
รายได$ที่รัฐบาลเก็บแล$วจัดสรรให$องคกรปกครอง
สวนท$องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายได$ที่รัฐบาลเก็บแล$วจัดสรรให$องคกร
ปกครองสวนท$องถิ่น
รายได$ที่รัฐบาลอุดหนุนให$องคกรปกครองสวนท$องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได$ที่รัฐบาลอุดหนุนให$องคกรปกครอง
สวนท$องถิ่น

คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม
อําเภอดานซ$าย จังหวัดเลย

2.2 รายจาย

รายจาย

รายจายจริง

ประมาณการ

ประมาณการ

ป 2556

ป 2557

ป 2558

จายจากงบประมาณ
1,643,791.00

1,592,500

969,256

3,580,670.00

7,754,220

9,162,684

8,637,553.76

7,899,280

5,017,060

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ+ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 1,044,900.00

1,307,000

4,076,000

งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
และคาจางชั่วคราว)
งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอย
และวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)

25,100.00

17,000

17,000

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

2,907,213.46

430,000

2,477,000

รวมจายจากงบประมาณ 17,839,228.22

19,000,000

21,719,000

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางข$อบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ องคการบริหารสวนตําบลอิปุม
อําเภอดานซ$าย จังหวัดเลย
ด$าน

ยอดรวม

ด$านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

10,124,868

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

50,000

ด$านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,902,560

แผนงานสาธารณสุข

275,000

แผนงานสังคมสงเคราะห+

30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

5,609,316

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน

208,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

545,000

ด$านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

แผนงานการเกษตร

5,000

แผนงานการพาณิชย+

0

ด$านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

969,256
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

21,719,000

ข$อบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม
อําเภอดานซ$าย จังหวัดเลย
โดยที่เปBนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค+การบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบของ สภาองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม และโดยอนุมัติของ
นายอําเภอดานซาย
ขอ 1 ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอ 2 ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เปBนตนไป
ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปBนจํานวนรวมทั้งสิ้น 21,699,000 บาท
ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปBนจํานวนรวมทั้งสิ้น

21,719,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้

ด$าน

ยอดรวม

ด$านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป

10,124,868

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

50,000

ด$านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา

3,902,560

แผนงานสาธารณสุข

275,000

แผนงานสังคมสงเคราะห+

30,000

แผนงานเคหะและชุมชน

5,609,316

แผนสรางความเขมแข็งของชุมชน

208,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

545,000

ด$านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

แผนงานการเกษตร

5,000

แผนงานการพาณิชย+

0

ด$านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

969,256
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

21,719,000

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปBนจํานวนรวมทั้งสิ้น

0

งบ

บาท ดังนี้
ยอดรวม

งบกลาง
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)

-

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)

-

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ+ ที่ดินและสิ่งกอสราง)

-

งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมรายจาย

-

ขอ 6 ใหนายกองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
ใหเปBนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององค+การบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องค+การบริหารสวนตําบล
ขอ 7 ใหนายกองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGมมีหนาที่รักษาการใหเปBนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.......................................................
(ลงนาม) ………………………………………
(นางบุญเรียง สุภาษิ)
นายกองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม
อนุมัติ/เห็นชอบ
(ลงนาม) ……………………………………..…
(นายทวี เสริมภักดีกุล)
นายอําเภอดานซาย
……../…………../……………..

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม
อําเภอดานซ$าย จังหวัดเลย
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

21,699,000 บาท แยกเปAน
รายได$จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร

รวม

86,000 บาท

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

56,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปDที่ผานมา
(2) ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการไวสูงกวาปDที่ผานมา
(3) ภาษีปMาย

จํานวน

-

บาท

ไมไดประมาณการไว
(4) อากรการฆาสัตว+

จํานวน

บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต

รวม

1,000 บาท

(1) คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆาสัตว+

จํานวน

-

บาท

จํานวน

-

บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
(2) คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
(คําชี้แจงงบประมาณ)
(3) คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย+

จํานวน

1,000 บาท

ประมาณการไวเทากับปDที่ผานมา
(4) คาธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย

จํานวน

-

บาท

จํานวน

-

บาท

จํานวน

-

บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
(5) คาปรับการผิดสัญญา
(คําชี้แจงงบประมาณ)
(6) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
(คําชี้แจงงบประมาณ)
หมวดรายได$จากทรัพยสิน

รวม

80,000 บาท

(1) ดอกเบี้ย

จํานวน

80,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปDที่ผานมา
หมวดรายได$จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย

รวม

-

บาท

หมวดรายได$เบ็ดเตล็ด

รวม

30,000 บาท

(1) คาขายแบบแปลน

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปDที่ผานมา
(2) รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไวต่ํากวาปDที่ผานมา
หมวดรายได$จากทุน

รวม

-

บาท

รายได$ที่รัฐบาลเก็บแล$วจัดสรรให$องคกรปกครองสวนท$องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร

รวม

(1) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ

จํานวน

12,917,000 บาท
1,500,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปDที่ผานมา เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง
(2) ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได

จํานวน

9,000,000 บาท

ประมาณการไวสูงกวาปDที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรมากกวาเดิม
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ

จํานวน

-

บาท

จํานวน

1,017,000 บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
(4) ภาษีสุรา

ประมาณการไวสูงกวาปDที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรมากกวาเดิม
(5) ภาษีสรรพสามิต

จํานวน

1,300,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปDที่ผานมา เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง
(6) คาภาคหลวงแร

จํานวน

50,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปDที่ผานมา เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง
(7) คาภาคหลวงปRโตรเลียม

จํานวน

50,000 บาท

ประมาณการไวต่ํากวาปDที่ผานมา เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง
(8) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

จํานวน

-

บาท

กฎหมายที่ดิน
รายได$ที่รัฐบาลอุดหนุนให$องคกรปกครองสวนท$องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม

8,585,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

จํานวน

-

จํานวน

8,585,000 บาท

บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่

ประมาณการไวสูงกวาปDที่ผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับจัดสรรมากกวาเดิม

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

ประจําปงบประมาณ 2558
องคการบริหารสวนตําบลอิปุม
อําเภอดานซ$าย จังหวัดเลย
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น

21,719,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปBน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

งบบุคลากร

รวม

เงินเดือนฝายการเมือง

รวม

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก

จํานวน

8,095,196 บาท
6,291,696 บาท
3,089,520 บาท
514,080 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปBน เงินเดือนนายกองค+การบริหารสวนตําบลและรองนายกองค+การบริหารสวนตําบล
1.1 เงินเดือนตําแหนงนายกองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
20,400 บาท รวมเปBนเงิน

244,800 บาท

1.2 เงินเดือนตําแหนงรองนายกองค+การบริหารสวนตําบล 2 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ
11,220 บาท รวมเปBนเงิน

269,280 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก/รองนายก

จํานวน

42,120

บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปBน เงินประจําตําแหนง ผูบริหาร
2.1 คาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนนายกองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,750 บาท รวมเปBนเงิน

21,000 บาท

2.2 คาตอบแทนประจําตําแหนงรายเดือนรองนายกองค+การบริหารสวนตําบล 2 คน ๆ ละ12 เดือนๆ ละ
880 บาท รวมเปBนเงิน

21,120 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(3) เงินคาตอบแทนคาตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก

จํานวน

42,120

บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปBน คาตอบแทนพิเศษ ผูบริหาร
3.1 คาตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,750 บาท รวมเปBนเงิน

21,000 บาท

3.2 คาตอบแทนพิเศษรายเดือน รองนายกองค+การบริหารสวนตําบล 2 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ
880 บาท รวมเปBนเงิน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

21,120 บาท

2
จํานวน

(4) เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก

86,400

บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปBน คาตอบแทนตําแหนงเลขานุการนายกองค+การบริหารสวนตําบล
4.1 คาตอบแทนรายเดือน ตําแหนงเลขานุการนายกองค+การบริหารสวนตําบล 12 เดือนๆ ละ
7,200 บาท รวมเปBนเงิน

86,400 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
จํานวน

(5) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา

2,404,800 บาท

คําชี้แจง เพื่อจายเปBนคาตอบแทนสมาชิกสภาองค+การบริหารสวนตําบล
5.1 คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงประธานสภาองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
11,220 บาท รวมเปBนเงิน

134,640 บาท

5.2 คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงรองประธานสภาองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,180 บาท รวมเปBนเงิน

110,160 บาท

5.3 คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงเลขานุการสภาองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
7,200 บาท รวมเปBนเงิน

86,400 บาท

5.4 คาตอบแทนรายเดือนตําแหนงสมาชิกสภาองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 24 คน ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ

7,200 บาท รวมเปBนเงิน

2,073,600 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
เงินเดือนฝายประจํา

รวม

(1) เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

3,202,176 บาท
1,810,620 บาท

เพื่อจายเปBนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลจํานวน 7 ตําแหนง
1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงปลัดองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
26,460 บาท รวมเปBนเงิน

317,520 บาท

1.2 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห+นโยบายและแผน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
23,370 บาท รวมเปBนเงิน

280,440 บาท

1.3 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
20,225 บาท รวมเปBนเงิน

242,700 บาท

1.4 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงบุคลากร จํานวน 12 เดือนๆ ละ
20,040 บาท รวมเปBนเงิน

240,480 บาท

1.5 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 12 เดือนๆ ละ
21,190 บาท รวมเปBนเงิน

254,280 บาท

1.6 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 12 เดือนๆ ละ

3
20,040 บาท รวมเปBนเงิน

240,480 บาท

1.7 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
19,560 บาท รวมเปBนเงิน

234,720 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
จํานวน

(2) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

18,000

บาท

เพื่อจายเปBนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล
2.1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(3) เงินประจําตําแหนง

จํานวน

84,000 บาท
เพื่อจายเปBนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูบริหารองค+การบริหารสวนตําบล
3.1 คาตอบแทนประจําตําแหนงปลัด จํานวน 12 เดือนๆ ละ
3,500 บาท รวมเปBนเงิน

42,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

3.2 คาตอบแทนประจําตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด จํานวน 12 เดือนๆ ละ
3,500 บาท รวมเปBนเงิน

42,000 บาท

(4) คาจางพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
1,115,556 บาท
จํานวน

เพื่อจายเปBนคาจางพนักงานจาง จํานวน 8 อัตรา
4.1 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
15,900 บาท รวมเปBนเงิน

190,800 บาท

4.2 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่วิเคราะห+นโยบายและแผน จํานวน 12 เดือนๆ ละ

16,186 บาท รวมเปBนเงิน

194,232 บาท

4.3 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ศูนย+เยาวชน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
11,321 บาท รวมเปBนเงิน
135,852 บาท
4.4 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,964 บาท รวมเปBนเงิน
119,568 บาท
4.5 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
10,314 บาท รวมเปBนเงิน
123,768 บาท
4.6 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยจนท.ปMองกัน ฯ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
46
9,964 บาท รวมเปBนเงิน

119,568 บาท

4.7 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงพนักงานขับรถยนต+ จํานวน 12 เดือนๆ ละ

4
10,314 บาท รวมเปBนเงิน

123,768 บาท

4.8 คาจางพนักงานจางทั่วไป ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 12 เดือนๆ ละ
9,000 บาท รวมเปBนเงิน

108,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
จํานวน

(5) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

90,000

บาท

เพื่อจายเปBนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางจํานวน 5 อัตรา
5.1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจผช.จนท.ศูนย+เยาวชน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

5.2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจผูชวยจนท.บันทึกขอมูลจํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

5.3 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ ผูชวยจนท.ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

5.4 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจผูชวยจนท.ปMองกัน ฯจํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

5.5 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต+ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(6) เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน

84,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาเงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษพนักงานสวนตําบลจํานวน 7 ตําแหนง
6.1 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงปลัดองค+การบริหารสวนตําบล จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

6.2 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห+นโยบายและแผน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

6.3 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

6.4 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงบุคลากร จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

6.5 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

6.6 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
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1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

6.7 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
งบดําเนินการ

รวม

คาตอบแทน

รวม

1,593,500 บาท
650,000 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+

จํานวน

610,000

บาท

(1.1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+แก

จํานวน

590,000

บาท

องค+กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปBนเงินประโยชน+ตอบแทนอื่นเปBนกรณีพิเศษ แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป(สํานักปลัด)
(1.2) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+

จํานวน

20,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจาง ตรวจรับงานจาง คาตอบแทนการปฏิบัติงาน อปพร. ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(2) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหาร และผูมีสิทธิ์เบิกได
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(3) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

10,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและคณะผูบริหารและผูมีสิทธิ์
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
คาใช$สอย

รวม

625,500

บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

505,500

บาท

(1.1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

50,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(1.2) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

400,000

บาท

เพื่อจายเปBน คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาพนหมอกควันคาเหมาพิมพ+เขาเลม เอกสารตางๆดูแลบํารุงรักษา
จัดทําปMายประชาสัมพันธ+คาจางเหมาบริการ เพื่อชวยงาน อบต. คาจางเหมา แมบาน เหมารถรับสงนักเรียน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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(1.3) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการคารับวารสารสิ่งพิมพ+

จํานวน

7,500

บาท

เพื่อจายเปBนคา หนังสือพิมพ+ วารสาร กฎหมาย หนังสืออื่นที่เปBนประโยชน+ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
48,000 บาท
(1.4) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน
เพื่อจายเปBนคาเชาเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
50,000
(2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน

บาท

10,000

บาท

(2.1) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

เพื่อจายเปBนคารับรองในโอกาสตาง ๆตอนรับสวนราชการผูที่มาศึกษาดู ผูติดตอราชการตั้งจายจากเงินรายได
(สํานักปลัด)
(2.2) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

40,000

บาท

คารับรองในการประชุมสภาทองถิ่น ประชุมคณะกรรมการ คณะตาง ๆตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(3) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน

คาใชจายเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร

จํานวน

30,000
30,000

บาท
บาท

เพื่อจายเปBนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เพื่อจายเปBนคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(4) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

จํานวน

40,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ+สํานักงานเชนรถยนต+ รถจักรยานยนต+ คอมพิวเตอร+ โตUะ เกาอี้
และทรัพย+สินตาง ๆของ อบต.ที่ชํารุด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
คาวัสดุ

รวม

190,000

บาท

(1) วัสดุสํานักงาน

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตาง ๆในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟMม

ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(2) วัสดุยานพาหนะและขนสง

จํานวน

5,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาคาวัสดุ อุปกรณ+ ฯลฯ ที่จําเปBนสําหรับพาหนะ และขนสง ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัด)
100,000 บาท
(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
จํานวน
เพื่อจายเปBนน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเครื่องน้ํามันตางๆ สําหรับรถจักรยานยนต+ เครื่องตัดหญา รถยนต+ และอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร

จํานวน

10,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ+ ฟRล+มลางรูป จัดทําปMายองค+การบริหารสวนตําบลและปMายอื่นๆที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
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(5) วัสดุเครื่องแตงกาย

จํานวน

5,000

บาท

20,000

บาท

เพื่อจายเปBนเสื้อ ชุดหนวยกูชีพ อพปร. อื่นๆ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(6) วัสดุคอมพิวเตอร+

จํานวน

เพื่อจายเปBนคาวัสดุคอมพิวเตอร+,แผนดิสก+โปรแกรมและอุปกรณ+ตางๆที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัด)
20,000 บาท
(7) วัสดุอื่น ๆ
จํานวน
เพื่อจายเปBนคาจัดซื้อถังขยะ ถุงขยะ และอื่น ๆที่เกี่ยวของใหกับหมูบาน ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
128,000 บาท
หมวดคาสาธารณูปโภค
รวม
(1) คาไฟฟMา

จํานวน

60,000

บาท

คากระแสไฟฟMาที่ทําการ องค+การบริหารสวนตําบล คากระแสไฟฟMาสาธารณะประจําหมูบาน คากระแสไฟฟMา
ศูนย+ราชการตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(2) คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล

จํานวน

5,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาน้ําประปาที่ทําการองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
20,000 บาท
(3) คาบริการโทรศัพท+
จํานวน
เพื่อจายเปBนคาเชาบริการคาโทรศัพท+องค+การบริหารสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
3,000 บาท
(4) คาบริการไปรษณีย+
จํานวน
เพื่อจายเปBน คาไปรษณีย+ คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณีย+อากร ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
40,000 บาท
(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จํานวน
คาเชาบริการสัญญาณอินเตอร+เน็ตสํานักงาน ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน

รวม

15,000

บาท

หมวดเงินอุดหนุน

รวม

15,000

บาท

(1) เงินอุดหนุนองค+กรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

15,000

บาท

(1.1) อุดหนุนองค+การบริหารสวนตําบลนาหอ

จํานวน

15,000

บาท

โครงการศูนย+รวมขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
17,000 บาท
งบรายจายอื่น
รวม
หมวดรายจายอื่น

รวม

17,000

บาท

(1) คาจางประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อบต.

จํานวน

17,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาจัดเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล วิเคราะห+ขอมูล อภิปรายผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
งบลงทุน

จํานวน

178,000

บาท
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คาที่ดินและสิ่งกอสร$าง

จํานวน

178,000

บาท

คาครุภัณฑ

จํานวน

178,000

บาท

(1) คาจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง

จํานวน

24,000

บาท

เพื่อจายเปBนจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูงขนาด 15 นิ้ว พรอมไมล+ลอย VHF พรอมขาตั้ง จํานวน 2 ตัว
ราคาตามทองตลาดตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
จํานวน

(2) คาจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟMา

63,000

บาท

เพื่อจายเปBนจัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟMา ขนาดไมนอยกวา 5 กิโลวัตต+ 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1. เปBนเครื่องยนต+ดีเชล
2.แผงสวิทซ+ 1 อัน แอมมิเตอร+ 1 อัน หลอดไฟแสงสวางพรอมขั่ว 1 ชุด สวิตช+ปRด-เปRดหลอดไฟ 1 อัน
คัตเอาต+ 1 อัน ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด
3.คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป ไฟ AC 220 โวลท+ ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ+
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ+ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
จํานวน

(3) คาจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล

6,000

บาท

เพื่อจายเปBนจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอลความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเชล จํานวน 1 ตัว
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ+ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
จํานวน

(4) คาจัดซื้อผาใบเตนท+

85,000

บาท

เพื่อจายเปBนจัดซื้อผาใบสําหรับขาเตนท+ จํานวน 10 ผืน ราคาตามทองตลาดตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง

รวม

งบบุคลากร

รวม

เงินเดือนฝายประจํา

จํานวน

(1) เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

2,029,672 บาท
1,749,672 บาท
1,749,672 บาท
1,234,860 บาท

เพื่อจายเปBนคาเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา
1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง จํานวน 12 เดือนๆ ละ
23,235 บาท รวมเปBนเงิน

278,820 บาท

1.2 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
20,225 บาท รวมเปBนเงิน

242,700 บาท

1.3 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือนๆ ละ
19,660 บาท รวมเปBนเงิน

235,920 บาท

1.4 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือนๆ ละ
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19,560 บาท รวมเปBนเงิน

234,720 บาท

1.5 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
20,225 บาท รวมเปBนเงิน

242,700 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
จํานวน

(2) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน

36,000

บาท

เพื่อจายเปBนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาของพนักงานสวนตําบล
2.1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

2.2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
จํานวน

(3) คาจางพนักงานจาง

364,812

บาท

เพื่อจายเปBนคาจางพนักงานจาง จํานวน 4 อัตรา
3.1 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
10,314 บาท รวมเปBนเงิน

123,768 บาท

3.2 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
10,123 บาท รวมเปBนเงิน

121,476 บาท

3.3 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,964 บาท รวมเปBนเงิน

119,568 บาท

(4) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
54,000 บาท
จํานวน

เพื่อจายเปBนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางจํานวน 4 อัตรา
4.1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

4.2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

4.3 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
60,000 บาท
(5) เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน
เพื่อจายเปBนคาเงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษของพนักงานสวนตําบลจํานวน 5 อัตรา
5.1เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงหัวหนาสวนการคลัง จํานวน 12 เดือนๆ ละ
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1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

5.2 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

5.3เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

5.4 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

5.5 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
งบดําเนินการ

รวม

280,000

บาท

คาตอบแทน

รวม

150,000

บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+แก

จํานวน

120,000

บาท

องค+กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปBนเงินประโยชน+ตอบแทนอื่นเปBนกรณีพิเศษ แกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
(2) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

จํานวน

20,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ์เบิกได
ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
(3) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

10,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิ์
ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
คาใช$สอย

รวม

95,000

บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

20,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ จํานวน

70,000 บาท
(2.1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท เพื่อจายเปBนคาเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

คาเชาที่พักและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
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(2.2) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน

จํานวน

60,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน(LTAX 3000 และ LTAX GIS) วัสดุ อุกรณ+ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
จํานวน

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม

5,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาซอมแซมพัสดุ ครุภัณฑ+สํานักงาน และทรัพย+สินตาง ๆของ อบต.ที่ชํารุด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(สวนการคลัง)
คาวัสดุ

จํานวน

35,000

บาท

(1) วัสดุสํานักงาน

จํานวน

10,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตาง ๆในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟMม

ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
จํานวน

(2) วัสดุงานครัว

10,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาวัสดุอุปกรณ+เครื่องใช เครื่องครัว เชน โองน้ํา แปรง สบู ยาลางหองน้ํา ผาปูโตUะ ที่นอนและอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได (สวนการคลัง)
จํานวน

(3) วัสดุคอมพิวเตอร+

15,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาวัสดุคอมพิวเตอร+เชนแผนดิสก+โปรแกรมและอุปกรณ+ตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินรายได
(สวนการคลัง)
แผนงานการรักษาความสบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

รวม

50,000

บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

50,000

บาท

หมวดเงินอุดหนุน

จํานวน

50,000

บาท

(1) เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน

50,000

บาท

(1.1) เงินอุดหนุนจังหวัดเลย

จํานวน

10,000

บาท

โครงการปMองกันและแกไขปeญหายาเสพติด ประจําปDงบประมาณ 2558 โดย ศพส.จ.เลย
จํานวน
10,000 บาท
จากเงินรายได(สํานักปลัด)

จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลวตั้งจาย
จํานวน

(1.2) เงินอุดหนุนอําเภอดานซาย

10,000

บาท

โครงการจัดระเบียบสังคมและตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่ที่ปรากฎขาวสารยาเสพติด อําเภอดานซาย
จํานวน
10,000 บาท
จายจากเงินรายได(สํานักปลัด)

จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลวตั้ง

(1.3) เงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรดานซาย

จํานวน

30,000

บาท
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โครงการอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน
จํานวน
30,000 บาท
จายจากเงินรายได(สํานักปลัด)

จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลวตั้ง
แผนงานการศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รวม

งบดําเนินงาน

รวม

3,902,560 บาท
1,855,560 บาท

คาใช$สอย

จํานวน

577,000

บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

จํานวน

577,000

บาท

5,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาใชจาย คาวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด)
40,000
(1.2)คาจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
จํานวน

บาท

เพื่อจายเปBนคาใชจาย คาวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด)
532,000
(1.3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา
จํานวน

บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(1.1)คาสงเสริมสนับสนุนการแขงขันวิชาการเด็กกอนวัยเรียน จํานวน

เพื่อจายเปBนคาวัสดุอาหารกลางวันศูนย+พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.อิปุGม
1) ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กวัดศรัทธาธรรม 37 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน

207,200

บาท

2) ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร+สามัคคี 31 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน

173,600

บาท

3) ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กวัดปGาหวยลาด 27 คน ๆ ละ 20 บาท 280 วัน

151,200

บาท

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
คาวัสดุ

จํานวน

(1) คาอาหารเสริม (นม)

จํานวน

1,278,560 บาท
1,278,560 บาท

เพื่อจายเปBนคาวัสดุอาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนในเขตตําบลอิปุGม
(1) ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กวัดศรัทธาธรรมจํานวนเด็ก 44 คน จํานวน 280 วัน

98,560

บาท

(2) ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร+สามัคคี จํานวนเด็ก 42 คน จํานวน 280 วัน

94,080

บาท

(3) ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กวัดปGาหวยลาด จํานวนเด็ก 27 คน จํานวน 280 วัน

60,480

บาท

(4)โรงเรียนบานตาดเสี้ยว จํานวนเด็ก 64 คน จํานวน 260 วัน

133,120

บาท

(5)โรงเรียนบานวังบอน จํานวนเด็ก 12 คน จํานวน 260 วัน

24,960

บาท

(6)โรงเรียนบานหินแลบ จํานวนเด็ก 32 คน จํานวน 260 วัน

66,560

บาท

(7)โรงเรียนบานปGามวง จํานวนเด็ก 23 คน จํานวน 260 วัน

47,840

บาท

(8)โรงเรียนบานหวยลาด จํานวนเด็ก 62 คน จํานวน 260 วัน

128,960

บาท
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(9)โรงเรียนบานถ้ําพระ จํานวนเด็ก 28 คน จํานวน 260 วัน

58,240

บาท

(10)โรงเรียนบานวังเปGง จํานวนเด็ก 45 คน จํานวน 260 วัน

93,600

บาท

(11)โรงเรียนบานทับกี่ จํานวนเด็ก 109 คน จํานวน 260 วัน

226,720

บาท

(12)โรงเรียนบานปGาสะแข จํานวนเด็ก 50 คน จํานวน 260 วัน

104,000

บาท

(13)โรงเรียนบานแกวตาว จํานวนเด็ก 48 คน จํานวน 260 วัน

99,840

บาท

(14)โรงเรียนบานหวยไผ จํานวนเด็ก 20 คน จํานวน 260 วัน

41,600

บาท

ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
2,047,000 บาท
75,000 บาท

งบเงินอุดหนุน

รวม

หมวดเงินอุดหนุน

จํานวน

(1) เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน

75,000

บาท

(1.1)อุดหนุนโรงเรียนบานทับกี่

จํานวน

15,000

บาท

โครงการศูนย+การเรียนรูตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

(1.2)อุดหนุนโรงเรียนบานทับกี่

จํานวน

30,000

บาท

โครงการฝfกอบรมและเขาคายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
30,000 บาท
(1.3)อุดหนุนโรงเรียนบานทับกี่
จํานวน
โครงการแขงขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือขายการศึกษาอิปุGมโรงเรียนบานทับกี่ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

(2) อุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

จํานวน

1,972,000 บาท

เพื่อจายเปBนคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตําบลอิปุGม
(1)โรงเรียนบานตาเสี้ยว จํานวนเด็ก 64 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

256,000

บาท

48,000

บาท

(3)โรงเรียนบานหินแลบ จํานวนเด็ก 32 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

128,000

บาท

(4)โรงเรียนบานปGามวง จํานวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

92,000

บาท

(5)โรงเรียนบานหวยลาด จํานวนเด็ก 62 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

248,000

บาท

(6)โรงเรียนบานถ้ําพระ จํานวนเด็ก 28 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

112,000

บาท

(7)โรงเรียนบานวังเปGง จํานวนเด็ก 45 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

180,000

บาท

(8)โรงเรียนบานทับกี่ จํานวนเด็ก 109 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

436,000

บาท

(9)โรงเรียนบานปGาสะแข จํานวนเด็ก 50 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

200,000

บาท

(10)โรงเรียนบานแกวตาว จํานวนเด็ก 48 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

192,000

บาท

(11)โรงเรียนบานหวยไผ จํานวนเด็ก 20 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

80,000

บาท

(2)โรงเรียนบานวังบอน จํานวนเด็ก 12 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ๆ

รวม

275,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

80,000

บาท

คาใช$สอย

จํานวน

50,000

บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

จํานวน

50,000

บาท

จํานวน

30,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาใชจาย คาวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด)
20,000
(1.2)โครงการรณรงค+ปMองกันไขเลือดออก
จํานวน

บาท

เพื่อจายเปBนคาใชจาย คาวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ตั้งจายจากเงินรายไดสํานักปลัด)
30,000
คาวัสดุ
จํานวน

บาท

30,000

บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(1.1)โครงการปMองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

(1) คาวัสดุวิทยาศาสตร+หรือการแพทย+

จํานวน

คาวัสดุวิทยาศาสตร+หรือการแพทย+ เชนวัคซีน เวชภัณฑ+ อุปกรณ+ทางการแพทย+ ชุดปฐมพยาบาล
และใชในการกูภัยหรือปฐมพยาบาลของชุด อปพร. และอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักปลัด)
งบเงินอุดหนุน

รวม

195,000

บาท

หมวดเงินอุดหนุน

จํานวน

195,000

บาท

(1) อุดหนุนกิจการที่เปBนสาธารณะประโยชน+

จํานวน

195,000

บาท

โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
จํานวน
195,000
บาท
เพื่อใชจายตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 13 หมูบาน ๆ ละ 15,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักปลัด)
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมสงเคราะหและสงคมสงเคราะหอื่น ๆ

รวม

30,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

30,000

บาท

คาใช$สอย

จํานวน

30,000

บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

จํานวน

30,000

บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูปGวยเรื้อรัง
เพื่อจายเปBน คาวัสดุ อุปกรณ+ คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)

30,000

บาท

ตั้งจายจาก
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

งบบุคลากร

รวม

เงินเดือนฝายประจํา

จํานวน

(1) เงินเดือนพนักงาน

จํานวน

1,661,316 บาท
1,121,316 บาท
1,121,316 บาท
499,320 บาท

เพื่อจายเปBนเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลจํานวน 2 ตําแหนง
1.1 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือนๆ ละ
23,550 บาท รวมเปBนเงิน

282,600 บาท

1.2 เงินเดือนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
18,060 บาท รวมเปBนเงิน

216,720 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
จํานวน

(2) เงินประจําตําแหนง

42,000

บาท

เพื่อจายเปBนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงสําหรับพนักงานสวนตําบล ตําแหนงผูบริหารองค+การบริหารสวนตําบล
2.1 คาตอบแทนประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือนๆ ละ
3,500 บาท รวมเปBนเงิน

42,000 บาท

(3) คาจางพนักงานจาง

ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
483,996 บาท
จํานวน

เพื่อจายเปBนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา ดังนี้
3.1 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
10,441 บาท รวมเปBนเงิน

125,292 บาท

3.2 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยชางโยธา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,964 บาท รวมเปBนเงิน

119,568 บาท

3.3 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยชางไฟฟMา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,964 บาท รวมเปBนเงิน

119,568 บาท

3.4 คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
9,964 บาท รวมเปBนเงิน

119,568 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
จํานวน

(4) เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง

72,000

บาท

เพื่อจายเปBนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจางจํานวน 4 อัตรา
4.1 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงผูชวยนายชางโยธา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท
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4.2 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงผูชวยชางโยธา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

4.3 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวจ ตําแหนงผูชวยชางไฟฟMา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

4.4 เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงผูชวยเจาหนาที่ธุรการ จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,500 บาท รวมเปBนเงิน

18,000 บาท

(5) เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน

24,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาเงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษสําหรับพนักงานสวนตําบลจํานวน 2 ตําแหนง
5.1 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงผูอํานวยการกองชาง จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

5.2 เงินเพิ่มสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ตําแหนงนายชางโยธา จํานวน 12 เดือนๆ ละ
1,000 บาท รวมเปBนเงิน

12,000 บาท

ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
งบดําเนินงาน

รวม

540,000

บาท

คาตอบแทน

จํานวน

185,000

บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+แก

จํานวน

170,000

บาท

องค+กรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปBนเงินตอบแทนอื่นเปBนกรณีพิเศษ(โบนัส)แกพนักงาน พนักงจาง ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
10,000 บาท
(2) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
จํานวน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และผูมีสิทธิเบิกคาศึกษาบุตร
ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
(3) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

จํานวน

5,000

บาท

เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลของพนักงานสวนตําบล และผูมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
ตั้งจายจากเงินรายได(สํานักปลัด)
คาใช$สอย

จํานวน

320,000

บาท

(1) รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

จํานวน

160,000

บาท

จํานวน

10,000

บาท

(1.1)คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตาง ๆ

เพื่อจายเปBนคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)
(1.2)คาจางเหมาบริการ

จํานวน

150,000

บาท
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เพื่อจายเปBนคาจางเหมาพนักงานจางเหมา จางเหมาแรงงานทําความสะอาด คาจางเหมาออกแบบ จัดสวน และอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

จํานวน

5,000

บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร เพื่อจายเปBนคาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ คาเชาที่พัก
และคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
จํานวน

5,000

บาท

ตั้งจายจากเงินรายได(กองชาง)

(3) คาบํารุงรักษาและซอมแซม
(1) คาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ+ สํานักงาน

จํานวน

155,000

บาท

จํานวน

5,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาซอมแซมวัสดุ ครุภัณฑ+ สํานักงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)
100,000 บาท
(2) คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมสิ่งกอสราง
จํานวน
เพื่อจายเปBนคาใชจายซอมแซมถนนเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ หมูที่ 1-13 เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง
ถนนเพื่อการเกษตร เปBนตนตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

(3) คาบํารุงรักษา ซอมแซมวัสดุ กิจการประปา

จํานวน

50,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาซอมแซม วัสดุ ครุภัณฑ+กิจการประปาหมูบานทุกหมูในตําบล และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
คาวัสดุ

จํานวน

35,000

บาท

(1) วัสดุสํานักงาน

จํานวน

5,000

บาท

คาซื้อวัสดุสํานักงาน สิ่งของเครื่องใชตาง ๆในสํานักงาน เชน กระดาษ แฟMม

ฯลฯ

ตั้งจายจากเงินรายได

(กองชาง)
20,000 บาท
(2) วัสดุกอสราง
จํานวน
คาวัสดุ กอสราง เชน อิฐ หิน ปูนทราย ตะปู ไม วัสดุอุปกรณ+ ประปา ฯลฯ ที่เกี่ยวของกับการกอสราง ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
(3) วัสดุคอมพิวเตอร+

จํานวน

10,000

บาท

คาวัสดุคอมพิวเตอร+เชนแผนดิสก+โปรแกรมและอุปกรณ+ตางๆ ตั้งจายจากเงินรายได (กองชาง)
3,948,000 บาท
งานไฟฟJาถนน
รวม
50,000 บาท
งบดําเนินงาน
รวม
คาวัสดุ

จํานวน

50,000

บาท

(1) วัสดุไฟฟMาวิทยุ

จํานวน

50,000

บาท

คาวัสดุไฟฟMาที่เกี่ยวของในงานไฟฟMา เชน ฟRวส+ สายไฟ หลอดไฟ บัลลาสต+และสตาร+ทเตอร+ ลําโพง ฯลฯ
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ไฟฟMาสองถนนภายในหมูบาน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(กองชาง)
งบลงทุน

จํานวน

คาที่ดินและสิ่งกอสร$าง

จํานวน

คาที่ดินและสิ่งกอสร$าง

จํานวน

(1) อาคารตางๆ

จํานวน

3,898,000 บาท
3,898,000 บาท
3,898,000 บาท
3,898,000 บาท

โครงการกอสรางอาคารที่ทําการองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม
เพื่อจายเปBนคากอสรางอาคารที่ทําการองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม บานวังบอน หมูที่ 2 (สนามกีฬากลาง)
ขนาดกวาง 28.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามแบบองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองชาง)

แผนงานสร$างความเข$มแข็งของชุมชน
งานสงเสริมสนับสนุนความเข$มแข็งของชุมชน

รวม

208,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

158,000

บาท

หมวดคาใช$สอย

จํานวน

158,000

บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

จํานวน

158,000

บาท

(1.1) คาใชจายโครงการจัดทําเวทีประชาคมหมูบาน - ตําบล จํานวน

15,000

บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
เพื่อจายเปBนคาวัสดุ อุปกรณ+ คาอาหาร และอื่น ๆที่จําเปBนตอโครงการฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(สํานักปลัด)
(1.2) โครงการสํารวจขอมูลเพื่อแกไขและพัฒนาชุมชนนาอยู ประจําปD 2558

20,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาจัดเก็บขอมูลคาอาหาร คาวัสดุ อุปกรณ+ และอื่น ๆ ที่จําเปBน ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
(1.3) คาจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีคนดานซายเทิดไทองค+ราชัน จํานวน

20,000

บาท

เชนวันสตรีสากล ฯลฯเพื่อจายเปBนคาการดําเนินงานกลุมสตรี ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(สํานักปลัด)
5,000 บาท
(1.4) คาจัดกิจกรรมโครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน
จํานวน
เพื่อจายเปBนคาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ+อื่น ๆที่จําเปBน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
5,000 บาท
(1.5)โครงการรวมใจทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว จํานวน
เพื่อจายเปBนคาปลูกตนไมวันสําคัญ คาอาหาร วัสดุอุปกรณ+อื่น ๆ ที่จําเปBน ตามโครงการ
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
(1.6) คาใชจายโครงการปMองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จํานวน

75,000

บาท

เพื่อจายเปBนคา คาวัสดุ อุปกรณ+ตาง ๆ ที่จําเปBนตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
10,000 บาท
(1.7) โครงการสงเสริมอาชีพผลิตอาหารสัตว+ การเลี้ยงไก เปBด หมู
จํานวน
เพื่อจายเปBนคาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ+อื่น ๆที่จําเปBน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
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(1.8) โครงการอบรมเจาหนาที่เพื่อพัฒนาศักยภาพการปMองกันไฟปGา

จํานวน

8,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ+อื่น ๆที่จําเปBน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
50,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
รวม
หมวดเงินอุดหนุน

จํานวน

50,000

บาท

(1) เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน

50,000

บาท

(1.1) อุดหนุนอําเภอดานซาย

จํานวน

40,000

บาท

5,000

บาท

(1.1.1)โครงการจัดหนวยบริการจังหวัดเลยเคลื่อนที่ อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
เพื่อจายเปBนคาจัดสถานที่และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(1.1.2)โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผูนําชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
25,000 บาท
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
จํานวน
เพื่อเปBนคาใชจายฝfกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(1.1.3)โครงการสงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาหมูบานของคณะกรรมการหมูบาน
10,000 บาท
ประจําปD 2558 อําเภอดานซาย
จํานวน
เพื่อจายเปBนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
จํานวน

(1.2) อุดหนุนจังหวัดเลย

10,000

บาท

(1.2.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูปGวย ผูพิการ ผูยากไร ผูดอยโอกาส โดยเหลากาชาด จ.เลย
10,000 บาท
จํานวน
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลวตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ

รวม

170,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

170,000

บาท

คาใช$สอย

จํานวน

150,000

บาท

(1) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ

จํานวน

150,000

บาท

คาใชจายโครงการแขงขันกีฬาการออกกําลังกายตานยาเสพติด จํานวน

150,000

บาท

ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
เพื่อจายเปBนคาดําเนินการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพื่อความสมานฉันท+ ปรองดอง สงนักกีฬา ภายในและภายนอก
ตําบล อบรมผูตัดสิน คาวัสดุ คาอาหาร เบี้ยเลี้ยง อุปกรณ+กีฬา คาฝf
ตั้งจายจากเงิ
กซอมและอื
นอุ่นดหนุ
ๆ นทั่วไป (สํานักปลัด)

20
คาวัสดุ

จํานวน

20,000

บาท

(1) วัสดุกีฬา

จํานวน

20,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาซื้อวัสดุอุปกรณ+กีฬาใหแกศูนย+กีฬาหมูบานหรือใชในการแขงขันหรือฝfกซอมกีฬา เชนลูกฟุตบอล,ตะกรอ
บาสเก็ตบอล,วอลเลย+บอลและอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
งานศาสนาวัฒนธรรมท$องถิ่น

รวม

375,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

255,000

บาท

คาใช$สอย

จํานวน

255,000

บาท

(1) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

จํานวน

15,000

บาท

คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปRยมหาราช, วันเฉลิมพระชนม+พรรษา,
วันเขาพรรษา, กิจกรรมวันสําคัญตางๆ คาวัสดุ อุปกรณ+ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
240,000 บาท
(2) รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
จํานวน
ที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(2.1)โครงการจัดงานและรวมงานรัฐพิธี พิธีการ ตางๆในวันสําคัญทางราชการ วันสําคัญทางศาสนา
10,000 บาท
จํานวน
เพื่อจายเปBนคาอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปBนตามโครงการ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(สํานักปลัด)
(2.2) คาจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต+วันผูสูงอายุ
จํานวน

90,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาของที่ระลึก วัสดุ อุปกรณ+ และคาใชจายอื่น ๆที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
(2.3) คาจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน ปD 2558
100,000
จํานวน

บาท

เพื่อจายเปBนคาวัสดุ อุปกรณ+ คาพาหนะและคาใชจายอื่นๆที่จําเปBนสําหรับงานผีตาโขน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(สํานักปลัด)
(2.4) คาจัดกิจกรรมงานประเพณีเลี้ยงหอหมูบาน

จํานวน

40,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาวัสดุ คาอาหารประกอบเลี้ยง และคาใชจายอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัด)
120,000 บาท
งบเงินอุดหนุน
จํานวน
120,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน
จํานวน
(1) เงินอุดหนุนสวนราชการ

จํานวน

120,000

บาท

(1.1) อุดหนุนอําเภอดานซาย

จํานวน

120,000

บาท
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(1.1.1) โครงการจัดงานพระราชทานพิธี รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในวันสําคัญ

20,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาใชจายในการเตรียม สถานที่ ตกแตงเวที ตนไมประดับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และคาใชจายอื่น ๆ
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(1.1.2)โครงการสนับสนุนงานกาชาด ดอกฝMายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจําปD 2558
20,000
เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ+ที่โดดเดน และดีงาม
จํานวน

บาท
จะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
(1.1.3)โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเลนผีตาโขน ประจําปD 2558
จํานวน

80,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของจะดําเนินการไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแลว
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัด)
แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม$

รวม

5,000

บาท

งบดําเนินงาน

รวม

5,000

บาท

หมวดคาวัสดุ

จํานวน

5,000

บาท

(1) คาวัสดุการเกษตร

จํานวน

5,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรปุhย พันธุ+พืช พันธุ+สัตว+น้ํา กลาไม ตามโครงการ ตั้งจายจากรายได (สํานักปลัด)
แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง

รวม

969,256

บาท

งบกลาง

รวม

838,116

บาท

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

จํานวน

100,000

บาท

เพื่อจายเปBนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมใหแกพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
48,000
(2) เบี้ยยังชีพผูปGวยเอดส+
จํานวน

บาท

คาเบี้ยยังชีพผูปGวยโรคเอดส+จํานวน 8 คน ๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน
ตั้งจายจากเงินรายได
610,116 บาท
(3) สํารองจาย
จํานวน
เงินสํารองจายในกรณีฉุกเฉินหรือปMองกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นและอื่น ๆ ตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน 601,256.-บาทตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 8,860- บาท
(4) รายจายตามขอผูกพัน
จํานวน
(4.1)เงินสบทบกองทุนประกันสุขภาพองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม จํานวน

80,000

บาท

80,000

บาท

เพื่อจายเปBนคาสบทบกองทุนประกันสุขภาพองค+การบริหารสวนตําบลอิปุGม ตามอัตรา สนง.หลักประกัน
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สุขภาพแหงชาติ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
งานบําเหน็จ/บํานาญ
รวม
(1)เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการพนักงานสวนทองถิ่น จํานวน

131,140

บาท

131,140

บาท

เพื่อจายเปBนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จํานวนรอยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับไมรวมเงินอุดหนุน ตั้งจายจากเงินรายได

