
       คําแถลงงบประมาณ

     ประจําป�งบประมาณ 2558

     องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

       อําเภอด�านซ$าย  จังหวัดเลย

2.1 รายรับ

ป� 2558

86,000            

    หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต 1,000             

80,000            

    หมวดรายได จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย+

30,000            

197,000         

รายได$ท่ีรัฐบาลเก็บแล$วจัดสรรให$องค�กรปกครอง

12,917,000      

    รวมรายได$ท่ีรัฐบาลเก็บแล$วจัดสรรให$องค�กร 12,917,000     

รายได$ที่รัฐบาลอุดหนุนให$องค�กรปกครองส�วนท$องถิ่น

8,585,000        

    รวมรายได$ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให$องค�กรปกครอง 8,585,000       

21,699,000     รวม

ประมาณการ ประมาณการ

รายได$จัดเก็บเอง

     หมวดภาษีอากร

    หมวดรายได จากทรัพย+สิน

24,176.00        49,000.00            

รายรับ รายรับจริง

    หมวดรายได เบ็ดเตล็ด

    หมวดรายได จากทุน

    รวมรายได$จัดเก็บเอง

ส�วนท$องถ่ิน

    หมวดภาษีจัดสรร

    ปกครองส�วนท$องถ่ิน

6,892,565.00   7,600,000.00       

20,806,549.31 19,000,000.00     

ป� 2556 ป� 2557

13,739,617.33  11,200,000.00      

13,739,617.33 

4,160 1,000

114,730.98      100,000.00          

11,200,000.00     

31,300.00        50,000.00            

174,366.98     200,000.00         

6,892,565.00    7,600,000.00            หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

    ส�วนท$องถ่ิน



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2558

     องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

       อําเภอด�านซ$าย  จังหวัดเลย

2.2 รายจ�าย

ป� 2558

969,256

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค�าจ างประจํา 

    งบดําเนินงาน  (หมวดค�าตอบแทน ใช สอย

4,076,000

17,000

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 2,477,000

21,719,000

9,162,684

5,017,060

ประมาณการ

ป� 2556 ป� 2557

รายจ�าย รายจ�ายจริง ประมาณการ

จ�ายจากงบประมาณ

    งบกลาง 1,643,791.00 1,592,500            

และค�าจ างชั่วคราว)
3,580,670.00 7,754,220            

รวมจ�ายจากงบประมาณ 17,839,228.22 19,000,000         

และวัสดุ และหมวดค�าสาธารณูปโภค)  

    งบลงทุน (หมวดค�าครุภัณฑ+ ท่ีดินและสิ่งก�อสร าง) 1,044,900.00 1,307,000            

    งบรายจ�ายอ่ืน  (หมวดรายจ�ายอ่ืน) 25,100.00 17,000                

2,907,213.46 430,000              

7,899,280            8,637,553.76



บันทึกหลักการและเหตุผล

        ประกอบร�างข$อบัญญัติ งบประมาณรายจ�าย

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558  ของ  องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

   อําเภอด�านซ$าย  จังหวัดเลย

ด$าน

ด$านบริหารงานท่ัวไป

    แผนงานบริหารท่ัวไป

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด$านบริการชุมชนและสังคม

    แผนงานการศึกษา

    แผนงานสาธารณสุข

    แผนงานสังคมสงเคราะห+

    แผนงานเคหะและชุมชน

    แผนสร างความเข มแข็งของชุมชน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ด$านการเศรษฐกิจ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    แผนงานการเกษตร

    แผนงานการพาณิชย+

ด$านการดําเนินงานอ่ืน

    แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ�ายท้ังส้ิน

5,000

0

969,256

30,000

5,609,316

208,000

545,000

0

21,719,000

275,000

ยอดรวม

10,124,868

50,000

3,902,560



             ข$อบัญญัติ

   งบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ 2558
     องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 
       อําเภอด�านซ$าย  จังหวัดเลย

         โดยท่ีเปBนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ�ายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค+การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.2537 และแก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  6) พ.ศ.2552 

มาตรา  87  จึงตราข อบัญญัติข้ึนไว   โดยความเห็นชอบของ สภาองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม และโดยอนุมัติของ

นายอําเภอด�านซ าย

  ข อ 1 ข อบัญญัติ นี้เรียกว�า ข อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ข อ 2 ข อบัญญัติ นี้ให ใช บังคับต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2557  เปBนต นไป

  ข อ 3 งบประมาณรายจ�ายประจําปDงบประมาณ พ.ศ. 2558   เปBนจํานวนรวมท้ังสิ้น 21,699,000  บาท

  ข อ 4 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป จ�ายจากรายได จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เปBนจํานวนรวมท้ังสิ้น 21,719,000 บาท   โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได ดังนี้

ด$าน ยอดรวม

ด$านบริหารงานท่ัวไป

    แผนงานบริหารท่ัวไป

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ด$านบริการชุมชนและสังคม

    แผนงานการศึกษา

    แผนงานสาธารณสุข

    แผนงานสังคมสงเคราะห+

    แผนงานเคหะและชุมชน

    แผนสร างความเข มแข็งของชุมชน

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ด$านการเศรษฐกิจ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    แผนงานการเกษตร

    แผนงานการพาณิชย+

ด$านการดําเนินงานอ่ืน

    แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ�ายท้ังสิ้น

208,000

545,000

0

5,000

3,902,560

275,000

30,000

5,609,316

0

969,256

21,719,000

10,124,868

50,000



  ข อ 5 งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการ จ�ายจากรายได  เปBนจํานวนรวมท้ังสิ้น 0 บาท  ดังนี้

งบ ยอดรวม

งบกลาง

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค�าจ างประจํา และค�าจ างชั่วคราว) 

งบดําเนินงาน  (หมวดค�าตอบแทน ใช สอยและวัสดุ และหมวดค�าสาธารณูปโภค)

งบลงทุน  (หมวดค�าครุภัณฑ+ ท่ีดินและสิ่งก�อสร าง)

งบรายจ�ายอ่ืน  (หมวดรายจ�ายอ่ืน) 

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)

รวมรายจ�าย

  ข อ 6 ให นายกองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม ปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณท่ีได รับอนุมัติ

ให เปBนไปตามระเบียบการเบิกจ�ายเงินขององค+การบริหารส�วนจังหวัด/เทศบาล/องค+การบริหารส�วนตําบล

ข อ 7 ให นายกองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGมมีหน าท่ีรักษาการให เปBนไปตามบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี....................................................... 

(ลงนาม) ………………………………………

(นางบุญเรียง  สุภาษิ)

       นายกองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม

อนุมัติ/เห็นชอบ

(ลงนาม) ……………………………………..…

(นายทวี  เสริมภักดีกุล)

นายอําเภอด�านซ าย

……../…………../……………..

-

-

-

-

-

-



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป

                    ประจําป�งบประมาณ 2558

     องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

       อําเภอด�านซ$าย  จังหวัดเลย

ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 21,699,000 บาท  แยกเปAน

รายได$จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 86,000        บาท

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จํานวน 30,000        บาท

ประมาณการไว เท�ากับปDท่ีผ�านมา

(2) ภาษีบํารุงท องท่ี จํานวน 56,000        บาท

ประมาณการไว สูงกว�าปDท่ีผ�านมา

(3) ภาษีปMาย จํานวน -             บาท

ไม�ได ประมาณการไว 

(4) อากรการฆ�าสัตว+ จํานวน บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับและใบอนุญาต รวม 1,000         บาท

(1) ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการฆ�าสัตว+ จํานวน -             บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

(2) ค�าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน -             บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

(3) ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย+ จํานวน 1,000          บาท

ประมาณการไว เท�ากับปDท่ีผ�านมา

(4) ค�าธรรมเนียมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน -             บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

(5) ค�าปรับการผิดสัญญา จํานวน -             บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

(6) ค�าใบอนุญาตจําหน�ายสินค าในท่ีหรือทางสาธารณะ จํานวน -             บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

หมวดรายได$จากทรัพย�สิน รวม 80,000        บาท

(1) ดอกเบ้ีย จํานวน 80,000        บาท



ประมาณการไว ต่ํากว�าปDท่ีผ�านมา

หมวดรายได$จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย� รวม -            บาท

หมวดรายได$เบ็ดเตล็ด รวม 30,000        บาท

(1) ค�าขายแบบแปลน จํานวน 10,000        บาท

ประมาณการไว ต่ํากว�าปDท่ีผ�านมา

(2) รายได เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 20,000        บาท

ประมาณการไว ต่ํากว�าปDท่ีผ�านมา

หมวดรายได$จากทุน รวม -            บาท

รายได$ท่ีรัฐบาลเก็บแล$วจัดสรรให$องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน

หมวดภาษีจัดสรร รวม 12,917,000  บาท

(1) ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 1,500,000    บาท

ประมาณการไว ต่ํากว�าปDท่ีผ�านมา  เนื่องจากได รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

(2) ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได จํานวน 9,000,000    บาท

ประมาณการไว สูงกว�าปDท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะได รับจัดสรรมากกว�าเดิม

(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน -             บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

(4) ภาษีสุรา จํานวน 1,017,000    บาท

ประมาณการไว สูงกว�าปDท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะได รับจัดสรรมากกว�าเดิม

(5) ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,300,000    บาท

ประมาณการไว ต่ํากว�าปDท่ีผ�านมา  เนื่องจากได รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

(6) ค�าภาคหลวงแร� จํานวน 50,000        บาท

ประมาณการไว ต่ํากว�าปDท่ีผ�านมา  เนื่องจากได รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

(7) ค�าภาคหลวงปRโตรเลียม จํานวน 50,000        บาท

ประมาณการไว ต่ํากว�าปDท่ีผ�านมา  เนื่องจากได รับการจัดสรรงบประมาณลดลง

(8) ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล จํานวน -             บาท

กฎหมายท่ีดิน

รายได$ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให$องค�กรปกครองส�วนท$องถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 8,585,000   บาท

(1) เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับ อปท.ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี จํานวน -             บาท

(คําชี้แจงงบประมาณ)

(2) เงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน าท่ี จํานวน 8,585,000    บาท

ประมาณการไว สูงกว�าปDท่ีผ�านมา  เนื่องจากคาดว�าจะได รับจัดสรรมากกว�าเดิม



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ�ายงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป

                    ประจําป�งบประมาณ 2558

     องค�การบริหารส�วนตําบลอิปุ�ม 

       อําเภอด�านซ$าย  จังหวัดเลย

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 21,719,000 บาท  จ�ายจากรายได จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปBน

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป รวม 8,095,196 บาท

งบบุคลากร รวม 6,291,696 บาท

เงินเดือนฝ�ายการเมือง รวม 3,089,520 บาท

(1) เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

คําชี้แจง   เพ่ือจ�ายเปBน เงินเดือนนายกองค+การบริหารส�วนตําบลและรองนายกองค+การบริหารส�วนตําบล

1.1 เงินเดือนตําแหน�งนายกองค+การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

20,400   บาท  รวมเปBนเงิน 244,800 บาท  

1.2 เงินเดือนตําแหน�งรองนายกองค+การบริหารส�วนตําบล 2 คน ๆ ละ  12  เดือนๆ  ละ 

11,220   บาท  รวมเปBนเงิน 269,280 บาท

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(2) เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�ง นายก/รองนายก  จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง เพ่ือจ�ายเปBน เงินประจําตําแหน�ง ผู บริหาร 

2.1 ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งรายเดือนนายกองค+การบริหารส�วนตําบล จํานวน 12  เดือนๆ ละ 

1,750   บาท  รวมเปBนเงิน 21,000 บาท  

2.2 ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งรายเดือนรองนายกองค+การบริหารส�วนตําบล 2  คน ๆ ละ12 เดือนๆ ละ 

880   บาท  รวมเปBนเงิน 21,120 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  

(3) เงินค�าตอบแทนค�าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก  จํานวน 42,120 บาท

คําชี้แจง เพ่ือจ�ายเปBน ค�าตอบแทนพิเศษ ผู บริหาร 

3.1 ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือนนายกองค+การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,750   บาท  รวมเปBนเงิน 21,000 บาท  

3.2 ค�าตอบแทนพิเศษรายเดือน รองนายกองค+การบริหารส�วนตําบล 2  คน ๆ ละ 12  เดือนๆ  ละ 

880   บาท  รวมเปBนเงิน 21,120 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  
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(4) เงินค�าตอบแทนเลขานุการนายก จํานวน 86,400 บาท

คําชี้แจง เพ่ือจ�ายเปBน ค�าตอบแทนตําแหน�งเลขานุการนายกองค+การบริหารส�วนตําบล  

4.1 ค�าตอบแทนรายเดือน ตําแหน�งเลขานุการนายกองค+การบริหารส�วนตําบล 12  เดือนๆ  ละ 

7,200   บาท  รวมเปBนเงิน 86,400 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  

(5) เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภา จํานวน 2,404,800 บาท

คําชี้แจง  เพ่ือจ�ายเปBนค�าตอบแทนสมาชิกสภาองค+การบริหารส�วนตําบล

5.1 ค�าตอบแทนรายเดือนตําแหน�งประธานสภาองค+การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

11,220   บาท  รวมเปBนเงิน 134,640 บาท  

5.2 ค�าตอบแทนรายเดือนตําแหน�งรองประธานสภาองค+การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

9,180   บาท  รวมเปBนเงิน 110,160 บาท  

5.3 ค�าตอบแทนรายเดือนตําแหน�งเลขานุการสภาองค+การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

7,200   บาท  รวมเปBนเงิน 86,400 บาท  

5.4 ค�าตอบแทนรายเดือนตําแหน�งสมาชิกสภาองค+การบริหารส�วนตําบล จํานวน 24  คน ๆ ละ  12  เดือนๆ ละ 

7,200   บาท  รวมเปBนเงิน 2,073,600 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  

เงินเดือนฝ�ายประจํา รวม 3,202,176 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,810,620 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบลจํานวน  7  ตําแหน�ง 

1.1   เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งปลัดองค+การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

26,460   บาท  รวมเปBนเงิน 317,520 บาท  

1.2  เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งเจ าหน าท่ีวิเคราะห+นโยบายและแผน  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

23,370   บาท  รวมเปBนเงิน 280,440 บาท  

1.3  เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

20,225   บาท  รวมเปBนเงิน 242,700 บาท  

1.4  เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งบุคลากร  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

20,040   บาท  รวมเปBนเงิน 240,480 บาท  

1.5  เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งหัวหน าสํานักปลัด  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

21,190   บาท  รวมเปBนเงิน 254,280 บาท  

1.6  เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 



3

20,040   บาท  รวมเปBนเงิน 240,480 บาท  

1.7  เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งเจ าพนักงานธุรการ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

19,560   บาท  รวมเปBนเงิน 234,720 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  

(2) เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส�วนตําบล

2.1  เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตําแหน�งเจ าพนักงานธุรการ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)
(3) เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 84,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบล  ตําแหน�งผู บริหารองค+การบริหารส�วนตําบล

3.1 ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งปลัด  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

3,500   บาท  รวมเปBนเงิน 42,000 บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

3.2 ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งหัวหน าสํานักปลัด  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

3,500   บาท  รวมเปBนเงิน 42,000 บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(4) ค�าจ างพนักงานจ าง จํานวน 1,115,556 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจ างพนักงานจ าง จํานวน  8  อัตรา

4.1 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

15,900   บาท  รวมเปBนเงิน 190,800 บาท  

4.2 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าที่วิเคราะห+นโยบายและแผน  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ

16,186  บาท  รวมเปBนเงิน 194,232 บาท

4.3 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีศูนย+เยาวชน  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

11,321   บาท  รวมเปBนเงิน 135,852 บาท  
4.4 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีบันทึกข อมูล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

9,964   บาท  รวมเปBนเงิน 119,568 บาท  

4.5 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีธุรการ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 
10,314   บาท  รวมเปBนเงิน 123,768 บาท  

4.6 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยจนท.ปMองกัน ฯ จํานวน 12  เดือนๆ ละ 

46

9,964   บาท  รวมเปBนเงิน 119,568 บาท  

4.7 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งพนักงานขับรถยนต+ จํานวน 12  เดือนๆ ละ 
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10,314 บาท  รวมเปBนเงิน 123,768 บาท

4.8  ค�าจ างพนักงานจ างท่ัวไป ตําแหน�งครูผู ดูแลเด็ก  จํานวน 1  อัตรา ๆ ละ  12  เดือนๆ  ละ 

9,000   บาท  รวมเปBนเงิน 108,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(5) เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ าง จํานวน 90,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างจํานวน  5  อัตรา

5.1 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างตามภารกิจผช.จนท.ศูนย+เยาวชน จํานวน 12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

5.2 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างตามภารกิจผู ช�วยจนท.บันทึกข อมูลจํานวน 12  เดือนๆ ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

5.3 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างตามภารกิจ ผู ช�วยจนท.ธุรการ จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

5.4 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างตามภารกิจผู ช�วยจนท.ปMองกัน ฯจํานวน 12  เดือนๆ ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

5.5 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างตามภารกิจ พนักงานขับรถยนต+ จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  

(6) เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับพนักงานส�วนตําบล จํานวน 84,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษพนักงานส�วนตําบลจํานวน  7  ตําแหน�ง 

6.1  เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งปลัดองค+การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

6.2 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษตําแหน�งเจ าหน าท่ีวิเคราะห+นโยบายและแผน จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

6.3 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

6.4 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งบุคลากร  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

6.5  เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งนักบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

6.6 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 
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1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

6.7  เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งเจ าพนักงานธุรการ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)  

งบดําเนินการ รวม 1,593,500 บาท

ค�าตอบแทน รวม 650,000 บาท

(1) ค�าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+ จํานวน 610,000 บาท

(1.1) ค�าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+แก� จํานวน 590,000 บาท

องค+กรปกครองส�วนท องถ่ิน

เพ่ือจ�ายเปBนเงินประโยชน+ตอบแทนอ่ืนเปBนกรณีพิเศษ  แก�พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ างต้ังจ�ายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป(สํานักปลัด)

(1.2) ค�าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าตอบแทนกรรมการจัดซ้ือจัดจ าง ตรวจรับงานจ าง  ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน อปพร. ฯลฯ

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(2) เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ให แก�พนักงานส�วนตําบลและคณะผู บริหาร และผู มีสิทธิ์เบิกได 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(3) เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินค�าช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลให แก�พนักงานส�วนตําบลและคณะผู บริหารและผู มีสิทธิ์

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

ค�าใช$สอย รวม 625,500 บาท

(1) รายจ�ายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการ จํานวน 505,500 บาท

(1.1) รายจ�ายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ในการส�งบุคลากรเข ารับการอบรมหลักสูตรต�าง ๆ

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(1.2) รายจ�ายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการ จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBน ค�าจ างเหมาบริการ เช�น ค�าจ างเหมาพ�นหมอกควันค�าเหมาพิมพ+เข าเล�ม เอกสารต�างๆดูแลบํารุงรักษา

จัดทําปMายประชาสัมพันธ+ค�าจ างเหมาบริการ เพ่ือช�วยงาน อบต.   ค�าจ างเหมา แม�บ าน เหมารถรับส�งนักเรียน

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)
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(1.3) รายจ�ายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการค�ารับวารสารสิ่งพิมพ+  จํานวน 7,500 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�า  หนังสือพิมพ+  วารสาร  กฎหมาย   หนังสืออ่ืนท่ีเปBนประโยชน+ตั้งจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(1.4) รายจ�ายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร จํานวน 48,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเช�าเครื่องถ�ายเอกสาร จํานวน 1  เครื่อง  ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(2) รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(2.1) รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�ารับรองในโอกาสต�าง ๆต อนรับส�วนราชการผู ท่ีมาศึกษาดู ผู ติดต�อราชการต้ังจ�ายจากเงินรายได   

(สํานักปลัด)

(2.2) รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท

ค�ารับรองในการประชุมสภาท องถ่ิน ประชุมคณะกรรมการ คณะต�าง ๆต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(3) รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 30,000 บาท

     ค�าใช จ�ายเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร  เพ่ือจ�ายเปBนค�าเบ้ียเลี้ยง  พาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก

และค�าใช จ�ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภาฯ  คณะผู บริหาร  พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ าง

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(4) ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าซ�อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ+สํานักงานเช�นรถยนต+  รถจักรยานยนต+  คอมพิวเตอร+  โตUะ เก าอ้ี

 และทรัพย+สินต�าง ๆของ อบต.ท่ีชํารุด ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

ค�าวัสดุ รวม 190,000 บาท

(1) วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าซ้ือวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช ต�าง ๆในสํานักงาน เช�น  กระดาษ  แฟMม     ฯลฯ

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(2) วัสดุยานพาหนะและขนส�ง จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าค�าวัสดุ อุปกรณ+ ฯลฯ  ท่ีจําเปBนสําหรับพาหนะ  และขนส�ง ต้ังจ�ายจากเงินรายได (สํานักปลัด) 

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนน้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเครื่องน้ํามันต�างๆ สําหรับรถจักรยานยนต+   เครื่องตัดหญ า รถยนต+ และอ่ืน ๆ 

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัด) 

(4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร� จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจัดซ้ือวัสดุ  อุปกรณ+ ฟRล+มล างรูป  จัดทําปMายองค+การบริหารส�วนตําบลและปMายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข อง   

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)
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(5) วัสดุเครื่องแต�งกาย จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเสื้อ ชุดหน�วยกู ชีพ อพปร. อ่ืนๆ ฯลฯต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(6) วัสดุคอมพิวเตอร+ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุคอมพิวเตอร+,แผ�นดิสก+โปรแกรมและอุปกรณ+ต�างๆท่ีเก่ียวข อง ต้ังจ�ายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

(7) วัสดุอ่ืน ๆ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจัดซ้ือถังขยะ  ถุงขยะ และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข องให กับหมู�บ าน ฯลฯต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

หมวดค�าสาธารณูปโภค รวม 128,000 บาท

(1) ค�าไฟฟMา จํานวน 60,000 บาท

ค�ากระแสไฟฟMาท่ีทําการ องค+การบริหารส�วนตําบล ค�ากระแสไฟฟMาสาธารณะประจําหมู�บ าน ค�ากระแสไฟฟMา

ศูนย+ราชการต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(2) ค�าน้ําประปา ค�าน้ําบาดาล จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าน้ําประปาท่ีทําการองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(3) ค�าบริการโทรศัพท+ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเช�าบริการค�าโทรศัพท+องค+การบริหารส�วนตําบลต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(4) ค�าบริการไปรษณีย+ จํานวน 3,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBน ค�าไปรษณีย+  ค�าธนาณัติ  ค�าดวงตราไปรษณีย+อากร ฯลฯ ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(5) ค�าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท

ค�าเช�าบริการสัญญาณอินเตอร+เน็ตสํานักงาน ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนองค+กรปกครองส�วนท องถ่ิน จํานวน 15,000 บาท

(1.1) อุดหนุนองค+การบริหารส�วนตําบลนาหอ จํานวน 15,000 บาท

 โครงการศูนย+รวมข อมูลการจัดซ้ือจัดจ าง

จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล ว ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

งบรายจ�ายอ่ืน รวม 17,000 บาท

หมวดรายจ�ายอ่ืน รวม 17,000 บาท

(1) ค�าจ างประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อบต. จํานวน 17,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจัดเก็บข อมูล  รวบรวมข อมูล  วิเคราะห+ข อมูล  อภิปรายผล และสรุปผลการปฏิบัติงาน

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

งบลงทุน จํานวน 178,000 บาท
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ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร$าง จํานวน 178,000 บาท

ค�าครุภัณฑ� จํานวน 178,000 บาท

(1) ค�าจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี แบบลากจูง จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนจัดซ้ือชุดเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี แบบลากจูงขนาด 15 นิ้ว พร อมไมล+ลอย VHF พร อมขาต้ัง จํานวน 2  ตัว 

ราคาตามท องตลาดต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(2) ค�าจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟMา จํานวน 63,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟMา ขนาดไม�น อยกว�า 5  กิโลวัตต+  1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้

1. เปBนเครื่องยนต+ดีเชล

2.แผงสวิทซ+  1  อัน  แอมมิเตอร+  1 อัน  หลอดไฟแสงสว�างพร อมข่ัว 1  ชุด  สวิตช+ปRด-เปRดหลอดไฟ  1  อัน

คัตเอาต+  1  อัน  ท่ีเสียบปลั๊ก  2  จุด 

3.คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป  ไฟ AC 220  โวลท+  ชนิดยกเดียว  50  เฮิรตซ+

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ+ตั้งจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(3) ค�าจัดซ้ือกล องถ�ายรูปดิจิตอล จํานวน 6,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนจัดซ้ือกล องถ�ายรูปดิจิตอลความละเอียดไม�น อยกว�า 12  ล านพิกเชล จํานวน 1  ตัว 

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ+ ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(4) ค�าจัดซ้ือผ าใบเต นท+ จํานวน 85,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนจัดซ้ือผ าใบสําหรับขาเต นท+  จํานวน 10  ผืน  ราคาตามท องตลาดต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,029,672 บาท

งบบุคลากร รวม 1,749,672 บาท

เงินเดือนฝ�ายประจํา จํานวน 1,749,672 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,234,860 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบลจํานวน  5  อัตรา  

1.1 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งหัวหน าส�วนการคลัง    จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

23,235   บาท  รวมเปBนเงิน 278,820 บาท  

1.2  เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งเจ าพนักงานพัสดุ   จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

20,225   บาท  รวมเปBนเงิน 242,700 บาท  

1.3 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

19,660   บาท  รวมเปBนเงิน 235,920 บาท  

1.4 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งเจ าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 
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19,560   บาท  รวมเปBนเงิน 234,720 บาท  

1.5 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

20,225   บาท  รวมเปBนเงิน 242,700 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

(2) เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวและเงินเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาของพนักงานส�วนตําบล

2.1 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตําแหน�งเจ าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

2.2 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวตําแหน�งเจ าพนักงานพัสดุ จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

(3) ค�าจ างพนักงานจ าง จํานวน 364,812 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจ างพนักงานจ าง จํานวน  4  อัตรา

3.1 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีพัสดุ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

10,314   บาท  รวมเปBนเงิน 123,768 บาท  

3.2 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีธุรการ จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

10,123   บาท  รวมเปBนเงิน 121,476 บาท  

3.3 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีการเงินและบัญชี จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

9,964   บาท  รวมเปBนเงิน 119,568 บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

(4) เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ าง จํานวน 54,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างจํานวน  4  อัตรา

4.1 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีพัสดุ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

4.2 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีธุรการ จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

4.3  เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีการเงินและบัญชี จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

(5) เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับพนักงานส�วนตําบล จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษของพนักงานส�วนตําบลจํานวน  5  อัตรา  

5.1เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งหัวหน าส�วนการคลัง    จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 
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1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

5.2  เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งเจ าพนักงานพัสดุ   จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

5.3เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

5.4 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งเจ าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

5.5 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งนักวิชาการพัสดุ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

งบดําเนินการ รวม 280,000 บาท

ค�าตอบแทน รวม 150,000 บาท

(1) ค�าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+แก� จํานวน 120,000 บาท

องค+กรปกครองส�วนท องถ่ิน

เพ่ือจ�ายเปBนเงินประโยชน+ตอบแทนอ่ืนเปBนกรณีพิเศษ  แก�พนักงานส�วนตําบล พนักงานจ าง

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

(2) เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร  ให แก�พนักงานส�วนตําบลและผู มีสิทธิ์เบิกได 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (ส�วนการคลัง)

(3) เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินค�าช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลให แก�พนักงานส�วนตําบลและผู มีสิทธิ์

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

ค�าใช$สอย รวม 95,000 บาท

(1) รายจ�ายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ในการส�งบุคลากรเข ารับการอบรมหลักสูตรต�าง ๆ

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (ส�วนการคลัง)

(2) รายจ�ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 70,000 บาท

(2.1) ค�าใช จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร จํานวน 10,000  บาท  เพ่ือจ�ายเปBนค�าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ

ค�าเช�าท่ีพักและค�าใช จ�ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ าง

ต้ังจ�ายจากเงินรายได    (ส�วนการคลัง)
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(2.2) โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย+สิน(LTAX 3000 และ LTAX GIS)  วัสดุ อุกรณ+ท่ีเก่ียวข อง

ต้ังจ�ายจากเงินรายได    (ส�วนการคลัง)

(3) ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าซ�อมแซมพัสดุ ครุภัณฑ+สํานักงาน และทรัพย+สินต�าง ๆของ อบต.ท่ีชํารุด ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได  

  (ส�วนการคลัง)

ค�าวัสดุ จํานวน 35,000 บาท

(1) วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าซ้ือวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช ต�าง ๆในสํานักงาน เช�น  กระดาษ  แฟMม     ฯลฯ

ต้ังจ�ายจากเงินรายได     (ส�วนการคลัง)

(2) วัสดุงานครัว จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุอุปกรณ+เครื่องใช  เครื่องครัว เช�น โอ�งน้ํา  แปรง  สบู�  ยาล างห องน้ํา  ผ าปูโตUะ  ท่ีนอนและอ่ืน ๆ

ต้ังจ�ายจากเงินรายได     (ส�วนการคลัง)

(3) วัสดุคอมพิวเตอร+ จํานวน 15,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุคอมพิวเตอร+เช�นแผ�นดิสก+โปรแกรมและอุปกรณ+ต�างๆ ท่ีเก่ียวข อง ต้ังจ�ายจากเงินรายได   

(ส�วนการคลัง)

แผนงานการรักษาความสบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 50,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส�วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1.1) เงินอุดหนุนจังหวัดเลย จํานวน 10,000 บาท

โครงการปMองกันและแก ไขปeญหายาเสพติด  ประจําปDงบประมาณ 2558 โดย ศพส.จ.เลย 

จํานวน 10,000 บาท จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล วต้ังจ�าย

จากเงินรายได (สํานักปลัด)

(1.2) เงินอุดหนุนอําเภอด�านซ าย จํานวน 10,000 บาท

โครงการจัดระเบียบสังคมและต้ังจุดตรวจจุดสกัดพ้ืนท่ีท่ีปรากฎข�าวสารยาเสพติด อําเภอด�านซ าย

จํานวน 10,000 บาท จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล วต้ัง

จ�ายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

(1.3) เงินอุดหนุนสถานีตํารวจภูธรด�านซ าย จํานวน 30,000 บาท



12

โครงการอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร อยในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล วต้ัง

จ�ายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,902,560 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,855,560 บาท

ค�าใช$สอย จํานวน 577,000 บาท

(1) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 577,000 บาท

ท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

(1.1)ค�าส�งเสริมสนับสนุนการแข�งขันวิชาการเด็กก�อนวัยเรียน จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�าย ค�าวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ต้ังจ�ายจากเงินรายได สํานักปลัด)

(1.2)ค�าจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ จํานวน 40,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�าย ค�าวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ต้ังจ�ายจากเงินรายได สํานักปลัด)

(1.3) โครงการสนับสนุนค�าใช จ�ายการบริหารการศึกษา จํานวน 532,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุอาหารกลางวันศูนย+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+พัฒนาเด็กเล็กวัดปGาห วยลาด  27   คน ๆ ละ 20 บาท 280  วัน 151,200 บาท

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัด) 

ค�าวัสดุ จํานวน 1,278,560 บาท

(1) ค�าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,278,560 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุอาหารเสริม(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+พัฒนาเด็กเล็กวัดปGาห วยลาด จํานวนเด็ก 27  คน  จํานวน  280  วัน  60,480 บาท

    (4)โรงเรียนบ านตาดเสี้ยว  จํานวนเด็ก  64   คน จํานวน  260  วัน 133,120 บาท

    (5)โรงเรียนบ านวังบอน จํานวนเด็ก 12   คน   จํานวน  260  วัน  24,960 บาท

    (6)โรงเรียนบ านหินแลบ  จํานวนเด็ก  32   คน  จํานวน  260  วัน 66,560 บาท

    (7)โรงเรียนบ านปGาม�วง  จํานวนเด็ก 23   คน  จํานวน  260  วัน  47,840 บาท

    (8)โรงเรียนบ านห วยลาด  จํานวนเด็ก 62   คน   จํานวน  260  วัน  128,960 บาท



13

    (9)โรงเรียนบ านถํ้าพระ จํานวนเด็ก 28  คน  จํานวน 260  วัน 58,240 บาท

    (10)โรงเรียนบ านวังเปGง จํานวนเด็ก 45   คน   จํานวน  260  วัน 93,600 บาท

    (11)โรงเรียนบ านทับก่ี  จํานวนเด็ก 109  คน  จํานวน  260  วัน  226,720 บาท

    (12)โรงเรียนบ านปGาสะแข  จํานวนเด็ก 50   คน จํานวน  260  วัน  104,000 บาท

    (13)โรงเรียนบ านแก�วตาว  จํานวนเด็ก 48   คน   จํานวน  260  วัน 99,840 บาท

    (14)โรงเรียนบ านห วยไผ� จํานวนเด็ก 20  คน จํานวน 260  วัน 41,600 บาท

ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด) 

งบเงินอุดหนุน รวม 2,047,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 75,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส�วนราชการ จํานวน 75,000 บาท

 (1.1)อุดหนุนโรงเรียนบ านทับก่ี จํานวน 15,000 บาท

โครงการศูนย+การเรียนรู ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด) 

 (1.2)อุดหนุนโรงเรียนบ านทับก่ี จํานวน 30,000 บาท

โครงการฝfกอบรมและเข าค�ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัด) 

 (1.3)อุดหนุนโรงเรียนบ านทับก่ี จํานวน 30,000 บาท

โครงการแข�งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนเครือข�ายการศึกษาอิปุGมโรงเรียนบ านทับก่ี ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สํานักปลัด) 

(2) อุดหนุนค�าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน จํานวน 1,972,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตตําบลอิปุGม

     (1)โรงเรียนบ านตาเสี้ยว  จํานวนเด็ก  64  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน  256,000 บาท

     (2)โรงเรียนบ านวังบอน จํานวนเด็ก 12  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200 วัน  48,000 บาท

     (3)โรงเรียนบ านหินแลบ  จํานวนเด็ก 32  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน  128,000 บาท

     (4)โรงเรียนบ านปGาม�วง  จํานวนเด็ก 23 คน ๆ ละ 20  บาท จํานวน  200  วัน  92,000 บาท

     (5)โรงเรียนบ านห วยลาด  จํานวนเด็ก 62   คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200 วัน  248,000 บาท

     (6)โรงเรียนบ านถํ้าพระ จํานวนเด็ก 28  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน 200  วัน 112,000 บาท

     (7)โรงเรียนบ านวังเปGง  จํานวนเด็ก 45  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200  วัน  180,000 บาท

     (8)โรงเรียนบ านทับก่ี จํานวนเด็ก 109  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200 วัน  436,000 บาท

     (9)โรงเรียนบ านปGาสะแข จํานวนเด็ก 50  คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน  200  วัน  200,000 บาท

     (10)โรงเรียนบ านแก�วตาว จํานวนเด็ก 48  คน ๆ ละ 20  บาท จํานวน 200  วัน  192,000 บาท

     (11)โรงเรียนบ านห วยไผ�  จํานวนเด็ก 20   คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  200 วัน  80,000 บาท

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัด) 
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แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ๆ รวม 275,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท

ค�าใช$สอย จํานวน 50,000 บาท

(1) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 50,000 บาท

ท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

(1.1)โครงการปMองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ า จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�าย ค�าวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ต้ังจ�ายจากเงินรายได สํานักปลัด)

(1.2)โครงการรณรงค+ปMองกันไข เลือดออก จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�าย ค�าวัสดุ อุปกรณ+ ตามโครงการ ต้ังจ�ายจากเงินรายได สํานักปลัด)

ค�าวัสดุ จํานวน 30,000 บาท

(1) ค�าวัสดุวิทยาศาสตร+หรือการแพทย+ จํานวน 30,000 บาท

ค�าวัสดุวิทยาศาสตร+หรือการแพทย+  เช�นวัคซีน เวชภัณฑ+ อุปกรณ+ทางการแพทย+ ชุดปฐมพยาบาล 

และใช ในการกู ภัยหรือปฐมพยาบาลของชุด อปพร. และอ่ืน ๆ ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 195,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 195,000 บาท

(1) อุดหนุนกิจการท่ีเปBนสาธารณะประโยชน+ จํานวน 195,000 บาท

โครงการอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานชุมชน จํานวน 195,000 บาท

เพ่ือใช จ�ายตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 13  หมู�บ าน ๆ ละ  15,000  บาท ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(สํานักปลัด)

แผนงานสังคมสงเคราะห�

งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห�และสงคมสงเคราะห�อ่ืน ๆ รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค�าใช$สอย จํานวน 30,000 บาท

(1) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท

ท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส�งเสริมคุณภาพชีวิต ผู สูงอายุ ผู ยากไร  ผู ปGวยเรื้อรัง

เพ่ือจ�ายเปBน ค�าวัสดุ อุปกรณ+ ค�าใช จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข อง 30,000 บาท ต้ังจ�ายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,661,316 บาท

งบบุคลากร รวม 1,121,316 บาท

เงินเดือนฝ�ายประจํา จํานวน 1,121,316 บาท

(1) เงินเดือนพนักงาน จํานวน 499,320 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินเดือนของพนักงานส�วนตําบลจํานวน  2  ตําแหน�ง     

1.1 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งผู อํานวยการกองช�าง    จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

23,550   บาท  รวมเปBนเงิน 282,600 บาท  

1.2 เงินเดือนพนักงานส�วนตําบลตําแหน�งนายช�างโยธา   จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

18,060   บาท  รวมเปBนเงิน 216,720 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได (กองช�าง)

(2) เงินประจําตําแหน�ง จํานวน 42,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งสําหรับพนักงานส�วนตําบล  ตําแหน�งผู บริหารองค+การบริหารส�วนตําบล

2.1 ค�าตอบแทนประจําตําแหน�งผู อํานวยการกองช�าง  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

3,500   บาท  รวมเปBนเงิน 42,000 บาท  ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (กองช�าง)

(3) ค�าจ างพนักงานจ าง จํานวน 483,996 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ จํานวน 4  อัตรา ดังนี้

3.1 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยนายช�างโยธา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

10,441   บาท  รวมเปBนเงิน 125,292 บาท  

3.2 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยช�างโยธา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

9,964   บาท  รวมเปBนเงิน 119,568 บาท  

3.3 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยช�างไฟฟMา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

9,964   บาท  รวมเปBนเงิน 119,568 บาท  

3.4 ค�าจ างพนักงานจ างตามภารกิจ ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีธุรการ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

9,964   บาท  รวมเปBนเงิน 119,568 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได (กองช�าง)

(4) เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ าง จํานวน 72,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ างจํานวน  4  อัตรา

4.1 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว ตําแหน�งผู ช�วยนายช�างโยธา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  
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4.2 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว ตําแหน�งผู ช�วยช�างโยธา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

4.3 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราวจ ตําแหน�งผู ช�วยช�างไฟฟMา  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

4.4 เงินเพ่ิมค�าครองชีพชั่วคราว ตําแหน�งผู ช�วยเจ าหน าท่ีธุรการ  จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,500   บาท  รวมเปBนเงิน 18,000 บาท  

(5) เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับพนักงานส�วนตําบล จํานวน 24,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าเงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษสําหรับพนักงานส�วนตําบลจํานวน  2  ตําแหน�ง     

5.1 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งผู อํานวยการกองช�าง    จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

5.2 เงินเพ่ิมสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ตําแหน�งนายช�างโยธา   จํานวน  12  เดือนๆ  ละ 

1,000   บาท  รวมเปBนเงิน 12,000 บาท  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได (กองช�าง)

งบดําเนินงาน รวม 540,000 บาท

ค�าตอบแทน จํานวน 185,000 บาท

(1) ค�าตอบแทนผู ปฏิบัติราชการอันเปBนประโยชน+แก� จํานวน 170,000 บาท

องค+กรปกครองส�วนท องถ่ิน  

เพ่ือจ�ายเปBนเงินตอบแทนอ่ืนเปBนกรณีพิเศษ(โบนัส)แก�พนักงาน พนักงจ าง  ต้ังจ�ายจากเงินรายได (กองช�าง)

(2) เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตรให แก�พนักงานส�วนตําบล ลูกจ างประจํา  และผู มีสิทธิเบิกค�าศึกษาบุตร  

ต้ังจ�ายจากเงินรายได (กองช�าง)

(3) เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาล จํานวน 5,000 บาท

เงินช�วยเหลือค�ารักษาพยาบาลของพนักงานส�วนตําบล  และผู มีสิทธิเบิกค�ารักษาพยาบาล 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได (สํานักปลัด)

ค�าใช$สอย จํานวน 320,000 บาท

(1) รายจ�ายเพ่ือให ได มาซ่ึงบริการ จํานวน 160,000 บาท

(1.1)ค�าธรรมเนียม ค�าลงทะเบียนต�าง ๆ จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าลงทะเบียนและค�าธรรมเนียมต�าง ๆ ในการส�งบุคลากรเข ารับการอบรมหลักสูตรต�าง ๆ 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได (กองช�าง)

(1.2)ค�าจ างเหมาบริการ จํานวน 150,000 บาท
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เพ่ือจ�ายเปBนค�าจ างเหมาพนักงานจ างเหมา จ างเหมาแรงงานทําความสะอาด ค�าจ างเหมาออกแบบ จัดสวน และอ่ืน ๆ 

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช�าง)

(2) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 5,000 บาท

ท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ

(1) ค�าใช จ�ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักร  เพ่ือจ�ายเปBนค�าเบ้ียเลี้ยง  พาหนะ  ค�าเช�าท่ีพัก 

 และค�าใช จ�ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ าง  

จํานวน 5,000 บาท ต้ังจ�ายจากเงินรายได (กองช�าง)

(3) ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม จํานวน 155,000 บาท

            (1) ค�าซ�อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ+ สํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าซ�อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ+ สํานักงาน  และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข อง ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (กองช�าง)

(2) ค�าบํารุงรักษาหรือซ�อมแซมสิ่งก�อสร าง  จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ�ายเปBนค�าใช จ�ายซ�อมแซมถนนเพื่อให สามารถใช งานได ตามปกติ หมู�ที่ 1-13 เช�น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง 

 ถนนเพื่อการเกษตร  เปBนต นตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช�าง)

            (3) ค�าบํารุงรักษา ซ�อมแซมวัสดุ  กิจการประปา จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าซ�อมแซม  วัสดุ ครุภัณฑ+กิจการประปาหมู�บ านทุกหมู�ในตําบล และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข อง 

 ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(กองช�าง)

ค�าวัสดุ จํานวน 35,000 บาท

(1) วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

ค�าซ้ือวัสดุสํานักงาน  สิ่งของเครื่องใช ต�าง ๆในสํานักงาน เช�น  กระดาษ  แฟMม     ฯลฯ     ต้ังจ�ายจากเงินรายได   

(กองช�าง)

(2) วัสดุก�อสร าง จํานวน 20,000 บาท

ค�าวัสดุ ก�อสร าง เช�น อิฐ หิน ปูนทราย ตะปู  ไม  วัสดุอุปกรณ+ ประปา ฯลฯ ท่ีเก่ียวข องกับการก�อสร าง ต้ังจ�ายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป(กองช�าง)

(3) วัสดุคอมพิวเตอร+ จํานวน 10,000 บาท

ค�าวัสดุคอมพิวเตอร+เช�นแผ�นดิสก+โปรแกรมและอุปกรณ+ต�างๆ ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (กองช�าง)

งานไฟฟJาถนน รวม 3,948,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค�าวัสดุ จํานวน 50,000 บาท

(1) วัสดุไฟฟMาวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

ค�าวัสดุไฟฟMาท่ีเก่ียวข องในงานไฟฟMา เช�น ฟRวส+  สายไฟ  หลอดไฟ บัลลาสต+และสตาร+ทเตอร+ ลําโพง ฯลฯ 
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ไฟฟMาส�องถนนภายในหมู�บ าน  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(กองช�าง)

งบลงทุน จํานวน 3,898,000 บาท

ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร$าง จํานวน 3,898,000 บาท

ค�าท่ีดินและส่ิงก�อสร$าง จํานวน 3,898,000 บาท

(1) อาคารต�างๆ จํานวน 3,898,000 บาท

    โครงการก�อสร างอาคารที่ทําการองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม 

เพื่อจ�ายเปBนค�าก�อสร างอาคารที่ทําการองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม บ านวังบอน หมู�ที่ 2  (สนามกีฬากลาง)

 ขนาดกว าง  28.00  เมตร  ยาว 7.00 เมตร ตามแบบองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (กองช�าง)

แผนงานสร$างความเข$มแข็งของชุมชน

งานส�งเสริมสนับสนุนความเข$มแข็งของชุมชน รวม 208,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 158,000 บาท

หมวดค�าใช$สอย จํานวน 158,000 บาท

(1) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 158,000 บาท

ท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ 

(1.1) ค�าใช จ�ายโครงการจัดทําเวทีประชาคมหมู�บ าน - ตําบล จํานวน 15,000 บาท

 เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุ อุปกรณ+ ค�าอาหาร และอ่ืน ๆท่ีจําเปBนต�อโครงการฯ ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(สํานักปลัด)

(1.2) โครงการสํารวจข อมูลเพ่ือแก ไขและพัฒนาชุมชนน�าอยู� ประจําปD 2558 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจัดเก็บข อมูลค�าอาหาร ค�าวัสดุ อุปกรณ+ และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปBน ฯลฯ  ต้ังจ�ายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)

(1.3) ค�าจัดกิจกรรมโครงการรวมพลังสตรีคนด�านซ ายเทิดไท องค+ราชัน จํานวน 20,000 บาท

 เช�นวันสตรีสากล ฯลฯเพ่ือจ�ายเปBนค�าการดําเนินงานกลุ�มสตรี ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(สํานักปลัด)

(1.4) ค�าจัดกิจกรรมโครงการส�งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าเบ้ียเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ+อ่ืน ๆท่ีจําเปBน  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)

(1.5)โครงการรวมใจท องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักพ้ืนท่ีสีเขียว จํานวน 5,000 บาท

 เพ่ือจ�ายเปBนค�าปลูกต นไม วันสําคัญ ค�าอาหาร วัสดุอุปกรณ+อ่ืน ๆ ท่ีจําเปBน ตามโครงการ 

ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  (สํานักปลัด)

(1.6) ค�าใช จ�ายโครงการปMองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน       จํานวน 75,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�า  ค�าวัสดุ  อุปกรณ+ต�าง ๆ ท่ีจําเปBนตามโครงการ  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)

(1.7) โครงการส�งเสริมอาชีพผลิตอาหารสัตว+ การเลี้ยงไก� เปBด หมู  จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าเบ้ียเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ+อ่ืน ๆท่ีจําเปBน  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)
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(1.8) โครงการอบรมเจ าหน าท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปMองกันไฟปGา จํานวน 8,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าอาหาร ค�าเบ้ียเลี้ยง และวัสดุอุปกรณ+อ่ืน ๆท่ีจําเปBน  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 50,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส�วนราชการ จํานวน 50,000 บาท

(1.1) อุดหนุนอําเภอด�านซ าย จํานวน 40,000 บาท

(1.1.1)โครงการจัดหน�วยบริการจังหวัดเลยเคลื่อนท่ี อําเภอด�านซ าย จังหวัดเลย 5,000 บาท

 เพ่ือจ�ายเปBนค�าจัดสถานท่ีและค�าใช จ�ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข อง

จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล ว ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(1.1.2)โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู นําชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู�หัว เนื่องใน 

วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา จํานวน 25,000 บาท

เพ่ือเปBนค�าใช จ�ายฝfกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการ

จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล ว ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

(1.1.3)โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาหมู�บ านของคณะกรรมการหมู�บ าน 

ประจําปD 2558 อําเภอด�านซ าย  จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข องจะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล ว   

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

(1.2) อุดหนุนจังหวัดเลย จํานวน 10,000 บาท

(1.2.1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ปGวย ผู พิการ ผู ยากไร  ผู ด อยโอกาส โดยเหล�ากาชาด จ.เลย

จํานวน 10,000 บาท

จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล วต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท

ค�าใช$สอย จํานวน 150,000 บาท

(1) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 150,000 บาท

ท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ

ค�าใช จ�ายโครงการแข�งขันกีฬาการออกกําลังกายต านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าดําเนินการแข�งขันกีฬาต านยาเสพติด เพ่ือความสมานฉันท+ ปรองดอง ส�งนักกีฬา ภายในและภายนอก

ตําบล อบรมผู ตัดสิน  ค�าวัสดุ ค�าอาหาร เบ้ียเลี้ยง อุปกรณ+กีฬา ค�าฝfกซ อมและอ่ืน ๆ ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)
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ค�าวัสดุ จํานวน 20,000 บาท

(1) วัสดุกีฬา จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าซ้ือวัสดุอุปกรณ+กีฬาให แก�ศูนย+กีฬาหมู�บ านหรือใช ในการแข�งขันหรือฝfกซ อมกีฬา เช�นลูกฟุตบอล,ตะกร อ

บาสเก็ตบอล,วอลเลย+บอลและอ่ืนๆ ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)

งานศาสนาวัฒนธรรมท$องถ่ิน รวม 375,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 255,000 บาท

ค�าใช$สอย จํานวน 255,000 บาท

(1) รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 15,000 บาท

ค�าใช จ�ายในการจัดงานวันสําคัญของทางราชการ  เช�น  วันปRยมหาราช,  วันเฉลิมพระชนม+พรรษา, 

วันเข าพรรษา,  กิจกรรมวันสําคัญต�างๆ ค�าวัสดุ  อุปกรณ+  ฯลฯ  ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(2) รายจ�ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ จํานวน 240,000 บาท

ท่ีไม�เข าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ

(2.1)โครงการจัดงานและร�วมงานรัฐพิธี พิธีการ ต�างๆในวันสําคัญทางราชการ วันสําคัญทางศาสนา

จํานวน 10,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าอาหาร เครื่องด่ืม และค�าใช จ�ายอ่ืน ๆ ท่ีจําเปBนตามโครงการ ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป(สํานักปลัด)

(2.2) ค�าจัดกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต+วันผู สูงอายุ 

จํานวน 90,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าของท่ีระลึก วัสดุ อุปกรณ+ และค�าใช จ�ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข องกับการจัดกิจกรรมต้ังจ�ายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป (สํานักปลัด)

(2.3) ค�าจัดกิจกรรมงานประเพณีบุญหลวงและการละเล�นผีตาโขน ปD 2558 

จํานวน 100,000 บาท

 เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุ  อุปกรณ+ ค�าพาหนะและค�าใช จ�ายอ่ืนๆท่ีจําเปBนสําหรับงานผีตาโขน ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  (สํานักปลัด)

(2.4) ค�าจัดกิจกรรมงานประเพณีเลี้ยงหอหมู�บ าน จํานวน 40,000 บาท

 เพ่ือจ�ายเปBนค�าวัสดุ ค�าอาหารประกอบเลี้ยง และค�าใช จ�ายอ่ืนๆ  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   (สํานักปลัด)

งบเงินอุดหนุน จํานวน 120,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 120,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนส�วนราชการ จํานวน 120,000 บาท

(1.1) อุดหนุนอําเภอด�านซ าย จํานวน 120,000 บาท
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(1.1.1) โครงการจัดงานพระราชทานพิธี รัฐพิธีและงานพิธีเนื่องในวันสําคัญ 20,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�ายในการเตรียม สถานท่ี ตกแต�งเวที ต นไม ประดับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และค�าใช จ�ายอ่ืน ๆ

จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล ว ต้ังจ�ายจากเงินรายได   (สํานักปลัด)

(1.1.2)โครงการสนับสนุนงานกาชาด  ดอกฝMายบาน  มะขามหวานเมืองเลย  ประจําปD  2558

เพ่ือเผยแพร�วัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณ+ท่ีโดดเด�น และดีงาม จํานวน 20,000 บาท

จะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล ว ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

(1.1.3)โครงการจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล�นผีตาโขน ประจําปD  2558

จํานวน 80,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าใช จ�ายอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข องจะดําเนินการได ต�อเม่ือได รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการแล ว   

ต้ังจ�ายจากเงินรายได  (สํานักปลัด)

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ�แหล�งน้ําและป�าไม$ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

หมวดค�าวัสดุ จํานวน 5,000 บาท

(1) ค�าวัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าจัดซ้ือวัสดุการเกษตรปุhย พันธุ+พืช พันธุ+สัตว+น้ํา กล าไม  ตามโครงการ ต้ังจ�ายจากรายได  (สํานักปลัด)

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 969,256 บาท

งบกลาง รวม 838,116 บาท

(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 100,000 บาท

  เพ่ือจ�ายเปBนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให แก�พนักงานจ าง  ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(2) เบ้ียยังชีพผู ปGวยเอดส+ จํานวน 48,000 บาท

  ค�าเบ้ียยังชีพผู ปGวยโรคเอดส+จํานวน 8  คน ๆ ละ 500  บาท/เดือน จํานวน 12  เดือน 

ต้ังจ�ายจากเงินรายได 

(3) สํารองจ�าย จํานวน 610,116 บาท

เงินสํารองจ�ายในกรณีฉุกเฉินหรือปMองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนและอ่ืน ๆ ต้ังจ�ายจากเงินรายได  

จํานวน  601,256.-บาทต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  8,860- บาท 

(4) รายจ�ายตามข อผูกพัน จํานวน 80,000 บาท

 (4.1)เงินสบทบกองทุนประกันสุขภาพองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม  จํานวน 80,000 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนค�าสบทบกองทุนประกันสุขภาพองค+การบริหารส�วนตําบลอิปุGม ตามอัตรา สนง.หลักประกัน
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 สุขภาพแห�งชาติ ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

งานบําเหน็จ/บํานาญ รวม 131,140 บาท

(1)เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข าราชการพนักงานส�วนท องถ่ิน จํานวน 131,140 บาท

เพ่ือจ�ายเปBนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข าราชการหรือพนักงานส�วนท องถ่ิน   จํานวนร อยละ  1  ของ

ประมาณการรายรับไม�รวมเงินอุดหนุน ต้ังจ�ายจากเงินรายได   


