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        งบประมาณต้ังไว้ท้ังสิน้ ต้ังไว้ บาท

1.รายจ่ายประจ า   ต้ังไว้ 1,279,920    บาท

1.1  หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ า    ต้ังไว้ 582,120   บาท

1)  ประเภทเงนิเดอืนพนักงานสว่นทอ้งถิ่น      ตั้งไว้ 529,680     บาท

 - ต าแหนง่    หัวหนา้สว่นการคลัง  ตั้งไว้ 198,720      บาท

 - ต าแหนง่   เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี   ตั้งไว้ 143,160      บาท

 - ต าแหนง่   เจา้พนักงานพัสดุ   ตั้งไว้ 113,460      บาท

 - ต าแหนง่  เจา้พนักงานจัดเกบ็รายได ้ ตั้งไว้ 74,340       บาท

2) ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนักงานสว่นทอ้งถิ่น    ตั้งไว้ 52,440       บาท

 - ต าแหนง่   เจา้พนักงานการเงนิและบัญชี    ตั้งไว้ 16,440       บาท

 - ต าแหนง่   เจา้พนักงานพัสดุ      ตั้งไว้ 18,000       บาท

 - ต าแหนง่  เจา้พนักงานจัดเกบ็รายได ้ ตั้งไว้ 18,000       บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลงั)

1.2  หมวดค่าจ้างชั่วคราว      ต้ังไว้ 196,800        บาท

1) ประเภทคา่จา้งพนักงานจา้ง   ตั้งไว้ 149,400      บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่พัสดุ    ตั้งไว้ 76,800       บาท

 - พนักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่จัดเกบ็รายได ้  ตั้งไว้ 72,600       บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลงั)

2) ประเภทเงนิเพิม่ตา่งๆของพนักงานจา้ง ตั้งไว้ 47,400       บาท

 -พนักงานจา้งตามภารกจิ  ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่พัสดุ    ตั้งไว้ 21,600       บาท

 - พนักงานจา้งตามภารกจิ ต าแหนง่ ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่จัดเกบ็รายได ้  ตั้งไว้ 25,800       บาท

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลงั)

1,321,920             

รายละเอยีดงบประมาณประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2555

รายจา่ยจ าแนกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน      ส่วนการคลัง
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1.3   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ต้ังไว้ 495,000 บาท

1.3.1. ค่าตอบแทน  ต้ังไว้ 210,000           บาท

1) คา่เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร  เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 20,000       บาท

2) เงนิช่วยเหลอืคา่รักษาพยาบาล  เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 40,000       บาท

3) เงนิคา่เช่าบา้น   เพือ่จา่ยใหพ้นักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 60,000       บาท

4) คา่ตอบแทนปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการใหก้บัพนักงานสว่นทอ้งถิ่น ตั้งไว้ 20,000       บาท

5) คา่ตอบแทนผู้ปฏบิัตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก ่อบต.     ตั้งไว้ 70,000       บาท

 -โดย อบต.ไดอ้อกค าสั่งแตง่ตั้งใหป้ฏบิัตริาชการ เช่นคณะกรรมการจัดหาพัสดุฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลงั)

1.3.2. ค่าใช้สอย      ต้ังไว้ 220,000          บาท

1) ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบริการ    ตั้งไว้ 50,000      บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ลงทะเบยีนอบรมตา่งๆคา่เย็บหนังสอื  คา่เช่าทรัพย์สนิ

คา่จา้งเหมาบริการตา่งๆ คา่ตักสิ่งปฏกิลู คา่เย็บเลม่ ฯลฯ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลงั)

2) ประเภทรายจา่ยเพือ่การบ ารุงรักษาหรือซอ่มแซมทรัพย์สนิของ อบต.   ตั้งไว้ 20,000      บาท

 - ไดแ้ก ่ครุภัณฑต์า่งๆ เช่น ทวี ีคอมพวิเตอร์ โตะ๊ฯลฯ หรือทรัพย์สนิอื่นๆ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลงั)

3)ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไมเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอื่น 150,000     บาท

4.1) คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ,ของรางวัล,เงนิรางวัล, ตั้งไว้ 30,000       บาท

คา่กระเช้าดอกไม้,ช่อดอกไม ้ฯลฯ 

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานคลงั)

4.2) คา่ใช้จา่ยตาม"โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน ตั้งไว้ 120,000   บาท

ทรัพย์สนิของ อบต.หัวทะเล"

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ส ารวจ คา่จัดท าระวางและคา่ใช้จา่ยอื่นๆ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลงั)
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1.3.3. ค่าวัสดุ       ต้ังไว้ 65,000            บาท

1) วัสดุส านักงาน  ตั้งไว้ 30,000       บาท

 -เช่น กระดาษ  แฟม้สัน  ปากกา แลคซนี กาว คลบีด า ฯลฯ

2 )วัสดุคอมพวิเตอร์ ตั้งไว้ 25,000       บาท

 - เช่น หมกึเคร่ืองพมิพ ์เมา้ท ์แปน้พมิพ ์แผ่นดสิก ์ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลงั)

3) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000       บาท

 - เช่น คา่ปา้ยรณรงคป์ระชาสัมพันธ์ ตา่งๆ  คา่ปา้ยผ้า ฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลงั)

1.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค   ต้ังไว้ 6,000          บาท

1)  คา่ไปรษณียากร คา่ธรรมเนยีนการสง่ตา่งๆ  ตั้งไว้ 6,000        บาท

 - เช่น คา่ดวงตราไปรษณีย์  คา่จัดสง่ธนาณัต ิฯลฯ

(ตัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลงั)

2.รายจ่ายเพือ่การลงทุน ต้ังไว้ 42,000       บาท

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 

2.1.1)  ครุภัณฑส์ านักงาน ตั้งไว้ 42,000       บาท

1) เคร่ืองคอมพวิเตอร์ตั้งโตะ๊     จ านวน  1  เคร่ือง       ตั้งไว้ 20,000           บาท 

 -  Intel  Core i3 - 3.3 GHz

 -  Ram 2048 MB

 -  HDD 1024 GB 

 -  DVD Super Muifi

 - จอมอนเิตอร์

2) เคร่ืองพมิพ ์(Printer) จ านวน 2 เคร่ือง ตั้งไว้ 6,000            บาท 

3) ตู้เกบ็เอกสาร 2 บานพับ  จ านวน  4  ตู้ ตั้งไว้ 16,000           บาท 

(ตัง้จา่ยจากเงนิอุดหนนุทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลงั)
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